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                                  إحياًء لسنته  
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 إىل اإلمام ابن القيم
                         إنزاال للناس منازهلم

                                 اللهم اجزه بأحسن ما عمل، واجعلنا خري خلف خلري سلف
إىل والدّي..رب ارمحهام كام ربياين صغريًا
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                                   أهدي قوله تعاىل
    ﴿ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤڤڤ﴾))) 

إىل الغالني اجلافني لرسول اهلل �  
                                   أهدي هلم قوله � 

                     )َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم الِقَياَمِة َوالَ َفْخَر، َوبَِيِدي لَِواُء احلَْمِد َوالَ َفْخَر))))
                                   

))) األعراف 88).
))) الرتمذي)48)3(صحيح.
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الت�صدير

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل، والصالة السالم عىل خاتم رسل اهلل، سيدنا حممد وعىل آله وصحبه ومن وااله.

وبعد:

فإنه مما ال شك فيه أن الصالة عىل النبي � من أفضل القربات، وأجل العبادات التي أمرنا 
 اهلل  هبا، يف أمر بدأ فيه سبحانه بنفسه، وثنى بمالئكته، وأمر به عباده املؤمنني، فقال تعاىل: 
 .﴾ ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

سورة األحزاب اآلية )56).

وإنه من دواعي رسورنا يف مراقبة الشؤون الثقافية بإدارة مساجد حمافظة حويل - التابعة 
املادة  هذه  طباعة  عىل  املوافقة   - الكويت  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزارة 
والتي عنون  وفوائدها،  أجرها  ، وعظيم   � النبي  الصالة عىل  تبني فضل  التي  العلمية، 
هلا كاتبها ومنسقها ومعدها فضيلة الشيخ/ عادل حسني األسيوطي - وفقه اهلل - بعنوان 
نافعة  املادة إضافة  آملني أن متثل هذه  املرام يف الصالة والسالم عىل خري األنام(.  )نيل 

للمكتبة اإلسالمية - بإذن اهلل - وأن يعم نفعها لكل من بلغته.

سائلني اهلل تعاىل أن يوفق جامعها ملا حيبه ويرضاه. واحلمد هلل رب العاملني.

مراقبة الشؤون الثقافية
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املقدمــــــات

 اأول: مقدمة الإمام ابن القيم

رب يرس وأعن، وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم

أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  العالمة  العامل  اإلمام  الشيخ  قال 
والسالم  الصالة  فضل  يف  األفهام  سميته-جالء  كتاب  هذا  اجلوزية:  إمام  احلنبيل  الزرعي 
يف  مثله  إىل  يسبق  مل  معناه،  يف  فرد  كتاب  وهو  أبواب،  مخسة  وهو  األنام -  خري  حممد  عىل 
كثرة فوائده وغزارهتا، بينا فيه األحاديث الواردة يف الصالة والسالم عليه، وصحيحها من 
حسنها ومعلوهلا، وبينا ما يف معلوهلا من العلل بيانًا شافيًا، ثم أرسار هذا الدعاء ورشفه وما 
اشتمل عليه من احلكم والفوائد، ثم يف مواطن الصالة عليه وحماهلا، ثم الكالم يف مقدار 
الواجب منها واختالف أهل العلم، فيه وترجيح الراجح وتزييف املزيف، وَمرب الكتاب 

فوق وصفه، واحلمد هلل رب العاملني.

*************
ثانيا: مقدمة املوؤلف

ذو  يعلم،  مامل  اإلنسان  عّلم  بالقلم،  وعّلم  وأنعم،  ورزق  وكّرم،  خلق  الذي  هلل  احلمد 
الفضل والنعم، أمحده تعاىل وأشكره عىل مايرس وأهلم، والصالة والسالم عىل النبي األكرم 
والرسول األعظم، من أرسله إىل خري األمم، باهلدى ودين احلق وألزم، وغفر له ما تأخر 
من ذنبه وما تقدم، وارض اللهم عن آله وصحبه، عائشة املربأة من اإلفك والتهم، وأيب بكر 
صاحب الغار والدين األتم، وعمر العبقري امللهم، وعثامن ذي النورين والسجايا والكرم، 

وعيل صادق اللقاء والكلم، وعىل من اتبع سبيلهم بإحسان إىل يوم اجلزاء األعظم.

  وأشهد أن ال إله إال اهلل ﴿  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت﴾))).

وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله �  )من يرد اهلل به خريًا يفقه يف الدين)))) 

))) املجادلة ))
))) متفق عليه.البخاري عن معاوية  ))7( مسلم )037))
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اأما بعد. .

أمرنا  التي  العبادات  وأهم  أجلِّ  من   � النبي  عىل  والسالم  الصالة  أن  فيه  شك  ال  فمام 
هبا اهلل تبارك وتعاىل حيث قال ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  
چ  ڇ  ڇ﴾)))، بل عوقب من ترك الصالة عليه � عند ذكره بعقوبات كثرية:-
يف الدنيا: أن ُجعل بخياًل، ورغم أنفه)))، وقام من جملٍس نتٍن كجيفة محاٍر ميٍت، وغري ذلك. 

ويف اآلخرة: بأن حيرُم شفاعة النبي � ، وُيبعد: أي ُيطرد من رمحة اهلل، وخُيطِئ طريق اجلنة، 
وغري ذلك. 

 � حمبته  عنوان  أهنا  يكفي  فائدة،  أربعني  قرابة    � عليه  الصالة  فوائد  فإن  املقابل  ويف 
وداعية للعمل بسنته والتخلق بأخالقه، غري حسنات مضاعفات، وسيئات مكفرات، ورفع 
درجات، ومل ال واملصىل عليه � سيد ولد آدم، فاحلمد هلل أن اختارنا من أمته، ورزقنا حبه.

وهذا مترص صفيته وانتقيته من كتاب )جالء األفهام يف الصالة والسالم عىل خري األنام)  
� وسميته )نيل املرام) أي احلصول عىل املطلوب)3)، واهلل من وراء القصد.

ويف ختام تلك املقدمة تنبيه هام ألمر البد منه أال وهو:

كثرة الصالة والسالم عىل احلبيب �  ال شك هلا ثواهبا وأثرها يف الدنيا واآلخرة، ولكن 
ال بد من وقفة متأنية- عند سؤال ملح- نحتاجها مجيعا!!. هل تنفع الصالة والسالم عليه 

�  مع من هيجر سنته � ؟ أو من حيارهبا؟ 

فانتبه ...

وتأمل ...

وحتول...

*************

))) األحزاب 56.
))) رغم بكرس الغني:لصق بالرتاب وبفتح الغني:ذل.لسان العرب ))/46).

)3) )رامه(رومًا ومرامًا طلبه.لسان العرب ))/350،املعجم الوسيط )/383جممع اللغة العربية-مرص.
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ثالثا: ال�صبب الداعي اإلى الخت�صار

األحكام،  واستعجاهلم  الشباب،  وخاصة  القراءة،  عن  الناس  انرصاف  وجدت  ملا   (((
وخفت من تناحر البعض وهم يتسائلون عن كتاب موجز يبني أحكام الصالة عىل النبي 
�  لفظًا ومعنًى، وبعض التساؤالت عن اآلل، وكيفية الصالة، واملواطن التي يصىل عليه 
فيها وما ثمرات الصالة عليه � ؟ وتساؤالت أخرى، يريدون إجابات هلا موجزة شافية.

فيه  الدين،والبعض  يقبله  ال  حد  إىل   � النبي  يف  يغالون  الناس  بعض  وجدت  كام   )((
  � الرسول  عن  ويتكلم  فيبجله،  العمل  يف  رئيسه  أو  شيخه  عن  أحدهم  يتكلم  جفوة، 

فيقول حممد.

وأنا بني هذا وذاك، رأيت أن أبحث املسألة، فام وجدت أحدًا وفَّـَى هذا املوضوع حقه كام 
فعل ابن القيم ، يف)جالء األفهام( حتى أجاد وأفاض، فجزاه اهلل خريًا كثريًا، فرشعت 

يف اختصاره من غري إخالل ليكون سهل املنال من جداوله العذبة .

)3( ومقصودي من وراء هذا العمل أمور:

األول: نية عظيمة كام قال اإلمام أمحد: ال يشء يعدل العلم ملن حسنت نيته. قيل: كيف 
ذلك؟ قال: ينوي به رفع اجلهل عن نفسه وعن الناس.

 يف الدنيا بنرشه والعمل به،ويف الربزخ عند انقطاع  والثاين:أجر عظيم أرجوه من اهلل 
العمل)))،ويف اآلخرة لقوله تعاىل )  مب  ىب  يبجت   حت  خت  مت  ىت    يت)))).

والثالث: تعبريًا عن حبي للرسول � ،والتامسًا لشفاعته وقربه � .

*************

))) )صحيح( الرتمذي)376)( النسائي))365( ابن خزيمة )494)(ابن حبان )5)30( أمحد )89)8).
))) املجادلة )) ورغم بكرس الغني:لصق بالرتاب وبفتح الغني:ذل.
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رابعا:طريقتي يف التلخي�ص

))) حرصت يف االختصار عىل ألفاظ املؤلف،ومل أخرج عنها إال نادرًا فيام أسهب.

رتبه    القيم  ابن  فقط،وكان  الصحيحة  األحاديث  ذكر  عىل  األول  الباب  يف  )))اقترصت 
مع  ومضموهنا  بنصوصها  أحاديث  جمتمعة،فتكررت  صحايب  كل  أحاديث  ذاكرًا  كاملسند 
ضعف يف كثري منها،فقمت بحذف الضعيف،ثم أعدت الرتتيب فجمعت األحاديث التي 

جيمعها موضوع واحد حتت عنوانه،ثم ختمتها بأحاديث متفرقة املوضوع.

)3)حذفت أسانيد األحاديث إال الصحايب،وكان عزو اإلمام ابن القيم للكتب دون 
ذكر أبواهبا وأرقامها وربام باللفظ الذي يورده ال يوجد،فقمت بتخريج احلديث بلفظه 

ودرجته ومصدره.

)4) يف الباب الثاين: مل أخرج املراسيل واملوقوفات،وذكرهتا لالستئناس،فاحلجة يف 
األحاديث املسندة الصحيحة.

)5) ويف الباب الرابع: حذفت املواطن التي دليلها ضعيفًا،واقترصت عىل الصحيحة املتفق 
عليها،ثم املختلف فيها.باعتبار أن هلا وجها.

*************

 خام�صا: ترجمة موجزة لالإمام ابن القيم

هو: شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي ،  املشهور بابن قيم اجلوزية، 
الدمشقي احلنبيل.

الكائنة  اجلوزية  للمدرسة  الفرائض-قّياًم  بعلم  والده-عامل مشهور  ولد:سنة )69هـ.كان 
اليوم يف سوق البزورية بدمشق، فعرف الشيخ بابن قيم اجلوزية.

الزمه    تيمية  ابن  اإلسالم  شيوخه:شيخ  وورع،وأشهر  علم  بيت  يف  القيم  ابن  نشأ 
واستمع  الواسع،  علمه  فيض  من  فنهل  هـ   7(( سنة  مرص  من  عودته  منذ  تامة  مالزمة 
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إىل أقواله وآرائه، وغلب عليه حبه، وكان يأخذ بأكثر اجتهاداته، وينترص هلا، ويتوسع يف 
ب كتبه ونرش علمه. التدليل عىل صحتها، وهو الذي هذَّ

وأشهر تالميذه: احلافظ ابن رجب البغدادي،  ثم الدمشقي احلنبيل،واحلافظ ابن كثري.

مؤلفاته: فاقت الثالثني منها: زاد املعاد، إعالم املوقعني، مدارج السالكني، هداية احليارى، 
الروح، حادي األرواح.

والعرشين من شهر رجب سنة  الثالث  اخلميس يف  ليلة  اآلخرة  العشاء  وفاته:تويف وقت 
)75 هـ وصىل عليه من الغد بجامع دمشق الكبري، ثم بجامع اجلراح قرب املقربة التي دفن 

فيها بالباب الصغري، وقربه معروف حتى اآلن ...  

وال يفوتني قبل اخلتام أن أشكر فضيلة الدكتور - حممد باين املطريي املراقب الثقايف يف إدارة 
مساجد حويل عىل مؤازرته وتوجيهاته املفيدة. 

*************

واهلل أسأل أن جيعله خالصًا لوجهه الكريم،كام أسأله سبحانه القبول والثواب،إنه ويل ذلك 
والقادر عليه.وهلل احلمد يف األوىل واآلخرة،وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك عىل نبينا حممد وآله 

وصحبه عدد ما يرضيك يف كل وقت وحني إىل يوم الدين.

                                                 
                                                          

                       كتبه / عادل حسني حسني سعيد.
                                                      مدرس العلوم الرشعية.األزهر الرشيف

                                                           أسيوط يف:1992/11/12م





الباب الأول
ما جاء يف ال�صالة على ر�صول اهلل �  

)44 حديثا(



ابن القيم – عادل الأ�صيوطي

(4

نيل املرام   خمت�صر جالء الأفهام

)1(أحاديث:كيف نصيل عليك؟                                                                   )9 أحاديث(.

)2(أحاديث:رقى املنرب ورغم أنف:                                                               )7 أحاديث(.

)3(أحاديث:دخول املسجد:                                                                          )حديثان(.

)4(أحاديث:من ترك الصالة بخيل متعجل خيطئ طريق اجلنة:                  )4 أحاديث(.

)5(أحاديث:ما جلس قوم فلم يذكروا:                                                        )4 أحاديث(.

)6(أحاديث: صلوا عىل أنبياء اهلل ورسله:                                                    )حديث واحد(.

)7(أحاديث: من صىل عيل واحدة:                                                                )8 أحاديث(.

)8(أحاديث:صالة املالئكة وبالغهم:                                                           )4 أحاديث(.

)9( متفرقات                                                                                                    )5 أحاديث(.
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الباب الأول
ما جاء يف ال�صالة على ر�صول اهلل � ))(  )44(

))( اأحاديث:كيف ن�صلي عليك؟

)-عن أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري البدري  قال:أتانا رسول اهلل � ونحن يف 
جملس سعد بن عبادة  فقال له بشري بن سعد  : أمرنا اهلل أن نصيل عليك فكيف نصيل 
عليك؟قال:)قولوا: اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل آل إبراهيم، وبارك 
عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل آل إبراهيم يف العاملني، إنك محيد جميد، والسالم 

كام قد علمتم)))).

)-عن ابن أيب ليىل قال لقيني كعب بن عجرة  فقال:أال أهدي لك هدية؟، خرج علينا 
رسول اهلل فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصيل عليك؟قال:)قولوا: اللهم صل 
عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم بارك عىل حممد 

وعىل آل حممد كام باركت عىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد))3).

 3- عن أيب محيد الساعدي  أهنم قالوا:يا رسول اهلل كيف نصيل عليك؟فقال رسول اهلل  
�: )قولوا: اللهم صل عىل حممد وأزواجه وذريته، كام صليت عىل آل إبراهيم، وبارك عىل 

حممد وأزواجه وذريته، كام باركت عىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد))4).

4- عن أيب سعيد اخلدري  قال: قلنا: يا رسول اهلل هذا السالم عليك قد عرفناه فكيف 
صليت عىل  كام  عبدك ورسولك  حممد  اللهم صل عىل  :)قولوا:   � عليك؟قال  الصالة 

إبراهيم، وبارك عىل حممد وآل حممد كام باركت عىل آل إبراهيم))5). 

))) سنقترص بإذن اهلل عىل األحاديث املقبولة فقط )قسمي الصحيح واحلسن(.
))) مسلم)405).

)3) البخاري)6357).

)4) البخاري)3369).

)5) البخاري)6358).
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5-عن طلحة بن عبيد اهلل  قال:قلت:يا رسول اهلل كيف الصالة عليك؟قال � : )قل: 
اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم، إنك محيد جميد، وبارك عىل 

حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد)))) .

6-عن موسى بن طلحة عن أبيه  أن رجال أتى النبي � فقال:كيف نصيل عليك يا نبي 
اهلل؟قال:)قولوا: اللهم صل عىل حممد كام صليت عىل إبراهيم، إنك محيد جميد، وبارك عىل 

حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم، إنك محيد جميد)))) .

7-عن زيد بن خارجة  قال:سألت رسول اهلل � كيف الصالة عليك؟فقال: )صلوا 
واجتهدوا، ثم قولوا: اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل آل إبراهيم، إنك 

محيد جميد))3).

اللهم  � كيف نصيل عليك؟قال:)قولوا:  اهلل  أهنم سألوا رسول    هريرة  أيب  8-عن 
صل عىل حممد وعىل آل حممد وبارك عىل حممد وعىل آل حممد، كام صليت وباركت عىل 

إبراهيم وآل إبراهيم يف العاملني، إنك محيد جميد، والسالم كام قد علمتم))4).

9-عن عبد الرمحن بن بشري بن مسعود  قال:قيل: يا رسول اهلل أمرتنا أن نسلم عليك وأن نصيل 
عليك، فقد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصيل عليك؟قال:)تقولون: اللهم صل عىل آل حممد 

كام صليت عىل آل إبراهيم، اللهم بارك عىل آل حممد كام باركت عىل آل إبراهيم))5).

)2(اأحاديث:رقى املنرب ورغم اأنف: 

ارتقى  فلام  �: )احرضوا: فحرضنا،  :قال:قال رسول اهلل  0)-عن كعب بن عجرة 
الثالثة فقال:  الدرجة  ارتقى  ثم  فقال: آمني،  الثانية  الدرجة  ارتقى  ثم  قال: آمني،  الدرجة 
آمني، فلام نزل عن املنرب قلنا: يا رسول اهلل لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، فقال: 

)))  أمحد )396)( صحيح.
)))  النسائي)5))0)-0))0)(مسند أيب يعىل)653(إسناده صحيح.

)3)  أمحد)4)7)(صحيح.ط الرسالة 39/3).
)4)  السنن الكربى للنسائي))979(قال ابن القيم:وهذا اإلسناد إسناد صحيح عىل رشط الشيخني.

)5)  قال األلباين يف حتقيق كتاب فضل الصالة عىل النبي � ص64ح))7( صحيح.
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إن جربيل عرض يل فقال: َبُعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت: آمني، فلام رقيت الثانية 
الثالثة قال: بعد من  قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت: آمني، فلام رقيت 

أدرك أبويه الكرب أو أحدمها فلم يدخل اجلنة فقلت: آمني)))).

))- عن أيب هريرة  قال:قال رسول اهلل � : )رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل 
أنف رجل  له، ورغم  يغفر  أن  قبل  انسلخ  ثم  أنف رجل دخل عليه رمضان  عيل، ورغم 

أدرك عنده أبواه الكرب فلم يدخاله اجلنة)))).

يا  املنرب فقال:)آمني آمني آمني( فقيل له:  � رقي  أن رسول اهلل    ))-عن أيب هريرة 
رسول اهلل ما كنت تصنع هذا؟ فقال: )قال يل جربيل: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان 
ومل يغفر له فقلت: آمني، ثم قال: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدمها الكرب مل يدخل اجلنة: 

فقلت: آمني، ثم رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمني))3) .

3)-وعن أيب هريرة  فذكره وقال فيه: )من ذكرت عنده فلم يصل عليك فامت فدخل 
النار فأبعده اهلل، قل: آمني، فقلت: آمني))4).

� املنرب فرقي درجة فقال: )آمني، ثم ارتقى  يقول:ارتقى رسول اهلل    4)-عن أنس 
درجة فقال: آمني، ثم ارتقى الثالثة فقال: آمني، ثم استوى فجلس( فقال أصحابه: أي نبي 
نت؟فقال: )أتاين جربيل فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه الكرب أو أحدمها فلم  اهلل عالم أمَّ
يدخل اجلنة، فقلت: آمني، ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت: آمني، قال: 

ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمني))5).

)))   احلاكم يف املستدرك عىل الشيخني]التعليق - من تلخيص الذهبي[ 56)7 - صحيح.
)))    الرتمذي)3545(قال األلباين:حسن صحيح، ورغم بكرس الغني:لصق بالرتاب وبفتح الغني:ذل.

)3)        صحيح ابن خزيمة)888)(إسناده جيد.ط 3املكتب اإلسالمي )/))9حتقيق د/حممد مصطفى األعظمي.
)4) صحيح ابن حبان)907(تعليق األلباين:حسن صحيح،ورواه الطرباين يف الكبري عن جابر بن سمرة)))0)).

)5) )حسن لغريه( فحديث أنس كل طرقه ضعيفة )البزار68)3( لكن له شواهد تقويه الطيوريات )/)69)7)6) 
املبارك بن عبد اجلبار الصرييف  أبو احلسني  َلفي األصبهاين )ت576هـ( من أصول:  السِّ أبو طاهر   : انتخبه 
الطيوري )ت500هـ( دراسة وحتقيق: دسامن حييى معايل، عباس صخر احلسن.مكتبة أضواء السلف،الرياض 
ط) ، 5)4)هـ - 004) م،وقال األلباين يف حتقيق كتاب)فضل الصالة عليه � ))5)(صحيح بشواهده.
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5)- عن مالك بن احلويرث  قال:صعد رسول اهلل � املنرب، فلام رقي عتبته قال:)آمني 
ثم رقي عتبة أخرى فقال آمني، ثم رقي عتبة ثالثة وقال: آمني، ثم قال: أتاين جربيل وقال: 
يا حممد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده اهلل، قلت: آمني، قال: ومن أدرك والديه أو 
فلم يصل عليك  فقال: ومن ذكرت عنده  آمني،  فقلت:  اهلل،  فأبعده  النار  أحدمها فدخل 

فأبعده اهلل، قل: آمني، قلت: آمني)))) .

6)-عن ابن عباس  قال بينام النبي � عىل املنرب إذ قال:)آمني ثالث مرات(فسئل عن 
ذلك؟فقال: )أتاين جربيل فقال: من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده اهلل قل: آمني، 
آمني،  اهلل قل:  فأبعده  له  يغفر  أو أحدمها فامت ومل  أدرك والديه  قال: ومن  آمني،  فقلت: 

فقلت: آمني، ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده اهلل قل: آمني، فقلت: آمني)))).
)3(اأحاديث:دخول امل�صجد:

� :)إذا دخل أحدكم املسجد  يقوالن:قال رسول اهلل    7)-عن أيب أسيد وأيب محيد 
فليقل: اللهم افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إين أسألك من فضلك))3) .

8)- عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  �  قال:)إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم عىل النبي، وليقل: 
اللهم افتح يل أبواب رمحتك، فإذا خرج فليسلم عىل النبي، وليقل: اللهم أجرين من الشيطان))4).

 )4( اأحاديث:من ترك ال�صالة بخيل متعجل يخطئ طريق اجلنة:

9)-عن عيل  قال:قال رسول اهلل � :)البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل عيل))5) .

0)- عن فضالة بن عبيد  صاحب رسول اهلل � قال: سمع رسول اهلل � رجال يدعو 

)))  أبو حاتم البستي)ابن حبان(يف صحيحه)409(تعليق األلباين واألرنؤوط)صحيح لغريه(.
ايِنُّ َوِفيِه َيِزيُد ْبُن َأيِب  رَبَ )))  الطرباين يف الكبري)5))))(قال اهليثمي يف جممع الزوائد0)/65))3)73)( َرَواُه الطَّ

ُة ِرَجالِِه ثَِقاٌت. َتَلٌف ِفيِه، َوَبِقيَّ ِزَياٍد، َوُهَو ُمْ
ُأَسْيٍد  َأَبا  ْيٍد،َأْو  مُحَ َأَبا  َقاَل:َسِمْعُت  ُسَوْيٍد،  ْبِن  َسِعيِد  ْبِن  امْلَِلِك  َعْبِد  َعْن  داود)465(  أيب  مسلم)3)7(وعند   (3(
ُهمَّ اْفَتْح يِل  بِيِّ � ُثمَّ لَِيُقْل:اللَّ ْم َعىَل النَّ ِ � إَِذا َدَخَل َأَحُدُكُم امْلَْسِجَد َفْلُيَسلِّ ، َيُقوُل:َقاَل َرُسوُل اهللَّ ْنَصاِريَّ اأْلَ
ُهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك "]حكم األلباين[:صحيح،وابن ماجه))77). تَِك،َفإَِذا َخَرَج َفْلَيُقْل :اللَّ َأْبَواَب َرمْحَ

)4) صحيح ابن خزيمة))45( قال األلباين: إسناده جيد وهو عىل رشط مسلم.
)5) الرتمذي)3546(األلباين:صحيح.
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يف صالته مل يمجد اهلل ومل يصل عىل النبي � فقال رسول اهلل � :)عجل هذا، ثم دعاه 
فقال له أو لغريه: إذا صىل أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصيل عىل النبي، ثم 

يدعو بعد بام شاء)))).

 قال:قال رسول اهلل � :)من ذكرت عنده فخطئ الصالة  ))- عن احلسني بن عيل 
عيل خطئ طريق اجلنة)))).

))- عن أيب ذر  أن رسول اهلل � قال:)إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل 
عيل))3).

)5(اأحاديث:ما جل�ص قوم فلم يذكروا:

� :)ما جلس قوم جملسًا فلم يذكروا اهلل  قال: قال رسول اهلل     3)-عن أيب هريرة 
تعاىل ومل يصلوا عىل نبيه إال كان جملسهم عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عفا عنهم وإن شاء 

أخذهم))4).

4)-عن أيب هريرة  قال:قال  � :)ما قعد قوم مقعدًا ال يذكرون اهلل فيه ويصلون عىل 
النبي إال كان عليهم حرسة يوم القيامة، وإن دخلوا اجلنة للثواب))5) .

5)- عن جابر  قال:قال رسول اهلل � :)ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غري ذكر اهلل عز 
وجل وصالة عىل النبي إال قاموا عن أنتن من جيفة))6).

6)- عن أيب أمامة  قال:قال رسول اهلل � :)ما من قوم جلسوا جملسًا ثم قاموا منه ومل 

))) صحيح ابن خزيمة)0)7( تعليق األعظمي)صحيح( أبو داود  ))48)).
))) )حسن(مرسل،رواه الطرباين)887)فيه حممد بن بشري ضعيف،صححه األلباين يف صحيح اجلامع)45)6) 

وخطيء بمعنى:تعمد.
)3) صححه األلباين يف حتقيق كتاب فضل الصالة عىل النبي � ص)4ح)37).

اجلهضمي)ت)8)هـ(املكتب  األزدي  القايض  إسحاق  بن  إسامعيل   )� النبي  عىل  الصالة  كتاب)فضل   (4(
اإلسالمي – بريوت.ط3-977)م ص)5حديث)54(حتقيق:حممد نارص الدين األلباين )صحيح(.

)5) صحيح ابن حبان))59(قال ابن القيم:وهذا اإلسناد عىل رشط الشيخني.
)6) صحيح اجلامع)5506(الطياليس،والصحيحة )80).
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يذكروا اهلل تعاىل ومل يصلوا عىل النبي إال كان ذلك املجلس عليهم ترة)))).

)6(اأحاديث:�صلوا على اأنبياء اهلل ور�صله

7)-عن أيب هريرة    أن النبي  �  قال :)صلوا عىل أنبياء اهلل ورسله، فإن اهلل بعثهم كام بعثني)))) .

)7(اأحاديث: من �صلى علي واحدة

8)-عن أيب هريرة  أن رسول اهلل � قال:)من صىل عيل واحدة صىل اهلل عليه عرشا))3).

9)-ويف بعض ألفاظه:)من صىل عيل مرة واحدة ُكتب له هبا عرش حسنات))4) .

30- عن ابن مسعود  قال:قال رسول اهلل � :)إن أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم 
عيل صالة))5).

)3-عن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أبيه  أن رسول اهلل � جاء ذات يوم والرسور يرى 
يف وجهه، فقالوا: يا رسول اهلل إنا لنرى الرسور يف وجهك! فقال:)إنه أتاين امللك فقال: يا 
حممد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه ال يصيل عليك أحٌد من أمتك إال صليت عليه 

عرشًا وال يسلم عليك أحٌد من أمتك إال سلمت عليه عرشًا ، قال: بىل))6).

)3- عن أنس  أن رسول اهلل � قال:)من ذكرت عنده فليصل عيل، ومن صىل عيّل، 
مرة صىل اهلل عليه عرشا))7).

33-عن أنس  يقول:قال رسول اهلل �: )من صىل عيل صالة واحدة صىل اهلل عليه 

، ورجاله وثقواأهـ.وحسن  ايِنُّ رَبَ ))) من غري كلمة)منه(قال اهليثمي يف جممع الزوائد0)/80)6787)( َرَواُه الطَّ
األلباين إسناده يف الصحيحة ))/ )6)).

))) )حسن( انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته لأللباين))378).
)3) مسلم )408( والبخاري يف األدب املفرد)643(بزيادة صحيحة )وُحط عنه عرش خطيئات).

)4) صحيح ابن حبان )905( تعليق األلباين:صحيح وانظر»الصحيحة« )3359).
)5) أبو حاتم بن حبان يف صحيحه )))9( تعليق األلباين:حسن لغريه.

)6) أمحد)6363)(حتقيق:شعيب األرنؤوط حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف.ط الرسالة 6)/83).
والنسائى   ،  )(((( رقم   ،(83 )ص  الطيالسى  وقال:أخرجه   )(((97( األحاديث0)/4)3ح  جامع   (7(
)6/))، رقم 9889( ، وأبو يعىل )75/7، رقم )400( . قال اهليثمى))/37)(:رجاله رجال الصحيح.
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عرش صلوات وحط عنه هبا عرش سيئات ورفعه هبا عرش درجات)))).

فاتبعه    � يتربز فلم جيد أحدًا يتبعه ففزع عمر  قال:خرج النبي    أنس  عن   -34
بمطهرة  - يعني إداوة - فوجده ساجدًا يف رشبة فتنحى عمر فجلس وراءه حتى رفع رأسه 
فقال: )أحسنت يا عمر حني وجدتني ساجدًا فتنحيت عني، إن جربيل أتاين فقال: من صىل 

عليك واحدة صىل اهلل عليه عرشًا، ورفعه عرش درجات)))) .

35-عن أيب هريرة  عن النبي � أنه قال:)ال جتعلوا بيوتكم قبورًا، وال جتعلوا قربي 
، فإن صالتكم تبلغني حيثام كنتم))3). عيدًا، وصلوا عيلَّ

)8(اأحاديث:�صالة املالئكة وبالغهم:

36-عن عامر بن ربيعة  قال:سمعت رسول اهلل � خيطب عىل املنرب ويقول: )من صىل 
عيل صالة مل تزل املالئكة تصيل عليه ما صىل عيّل، فلُيـِقل عبد من ذلك أو ليكثر))4).

� قال:)إن هلل مالئكة سياحني يبلغوين عن  عن النبي    37-عن عبد اهلل بن مسعود 
أمتي السالم))5).

38-عن عبد الرمحن بن عوف  قال:خرج رسول اهلل � فاتبعته حتى دخل نخالً فسجد 
فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون اهلل قد توفاه أو قبضه، فجئت أنظر فرفع رأسه 
فقال:)ما لك يا عبد الرمحن؟ قال: فذكرت ذلك له، قال: فقال: إن جربيل قال يل : أال أبرشك؟ 

إن اهلل عز وجل يقول:من صىل عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه))6).

))) السنن الكربى للنسائي)9807( ورواه أمحد بلفظ)عرش خطيئات(بدل سيئات)998))(صحيح وهذا إسناد 
حسن.

ِحيِح  الصَّ ِرَجاُل  ِغري،َوِرَجاُلُه  َوالصَّ ْوَسِط  اأْلَ يِف  ايِنُّ  رَبَ الطَّ وقال:َرَواُه  للهيثمي)/88))7)37(  الزوائد  ))) جممع 
األدب  يف  شاهد  َذَكَرُه،أهـ.وله  َمْن  َأِجْد  َومَلْ  يِّ  امْلرِْصِ َبِحرٍي  ْبِن  ِحيِم  الرَّ َعْبِد  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ ايِنِّ  رَبَ الطَّ َشْيِخ  َغرْيَ 

للبخاري)643).
)3) أبو داود ))04)(ولكن بلفظ)حيث( بدل حيثام، وقال األلباين:صحيح، وقال األرنؤوط:صحيح لغريه وهذا 

إسناد حسن.
)4) أمحد)5680)(ط الرسالة4)/)45 حتقيق شعيب األرنؤوط ومجاعة )حسن(.

)5) الوارد الصحيح بزيادة )سياحني يف األرض( النسائي))8))( ابن حبان )4)9( صحيح اجلامع )74))).
)6) أمحد))66)(ط الرسالة)00/3)(حسن لغريه.
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39- عن عامر  قال:قال رسول اهلل � :)إن هلل تبارك وتعاىل ملكًا أعطاه أسامع اخلالئق، 
فهو قائم عىل قربي إذا مت، فليس أحد يصيل عيل صالة إال قال: يا حممد صىل عليك فالن 

بن فالن، قال: فيصيل الرب تبارك وتعاىل عىل ذلك الرجل بكل واحدة عرشًا)))) .

)9(متفرقات.

إيل  اهلل  رد  إال  يسلم عيل  قال:)ما من مسلم   � اهلل  عن رسول    هريرة  أيب  40-عن 
روحي حتى أرد إليه السالم)))) .

قال:كان رسول اهلل � إذا ذهب ربع الليل قام فقال:)يا أهيا    )4-عن أيب بن كعب 
الناس اذكروا اهلل، اذكروا اهلل جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء املوت بام فيه، جاء املوت 
بام فيه، قال أيب بن كعب: قلت: يا رسول اهلل إين أكثر الصالة عليك فكم أجعل لك من 
صاليت؟، قال: ما شئت، قلت: الربع؟، قال: ما شئت وإن زدت فهو خري، قلت: النصف؟، 
قال: ما شئت وإن زدت فهو خري، قلت: الثلثني؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خري، قال 

قلت: أجعل لك صاليت كلها؟، قال: إذا ُتكفى مهك وُيغفر لك ذنبك))3) .

)4-عن أوس بن أوس  قال:قال رسول اهلل �: )من أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه 
خلق آدم وفيه قبض، وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا عيل من الصالة فيه فإن صالتكم 
معروضة عيل(قالوا: يا رسول اهلل � كيف تعرض عليك صالتنا وقد أرمت؟يعني وقد 

م عىل األرض أن تأكل أجساد األنبياء))4) . بليت، فقال: )إن اهلل عز و جل حرَّ

ضمضم،وفيه  بن  نعيم  اجلميع  سند  ويف  الصحيحة44/4)530)(  يف  األلباين  وقال  األصبهاين،  الشيخ  أبو   (((
خالف عن عمران بن احلمريي،قال املنذري:ال يعرف.قلت:بل هو معروف،ولينه البخاري،وقال»ال يتابع 
عليه«وذكره ابن حبان يف»ثقات التابعني«قال صاحب امليزان أيضا: ال يعرف قال: نعيم بن ضمضم ضعفه 
بعضهم. انتهى. وقرأت بخط شيخنا )يعني احلافظ ابن حجر( مل أر فيه توثيقا وال جترحيا، إال قول الذهبي هذا 

،وهو يف»زوائد البزار«)306( فاحلديث هبذا الشاهد وغريه مما يف معناه حسن إن شاء اهلل تعاىل.
))) الطرباين يف األوسط)9)93(بدون)السالم(،لكن أقرب الوارد يف)صحيح اجلامع الصغري(5679»ما من أحد 

يسلم عيل إال رد اهلل عيل روحي حتى أرد عليه السالم«.)حسن(.
الرتغيب)670)))/37))حسن  الذهبي:صحيح،صحيح  )حسن(الرتمذي)457)(احلاكم)3587(وقال   (3(

صحيح( واملقصود بالصالة هنا الصالة عليه أي الدعاء كله صالة عليك.
)4)    )صحيح( أمحد))6)6)(أبو داود )047)(ابن ماجه)085)(ابن حبان)0)9 احلاكم)9)0)(ووافقه الذهبي.
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43-عن أيب رافع  قال:قال رسول اهلل � :)إذا طنّت ُأذن أحدكم فليذكرين وليصل 
عيل وليقل: ذكر اهلل من ذكرين بخري)))).

أنه سمع النبي � يقول: )إذا سمعتم املؤذن فقولوا:  44-عن عبد اهلل بن عمرو   
مثل ما يقول، ثم صلوا عيل، فإنه من صىل عيل صالة صىل اهلل عليه عرشًا، ثم سلوا اهلل يل 
الوسيلة، فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن 

سأل اهلل يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة )))) . 

***********

َكثرٍِي،َوإِْسَناُد  بِاْختَِصاٍر  اُر  اَلَثِة،َواْلَبزَّ الثَّ يِف  ايِنُّ  رَبَ الطَّ َرَواُه  الزوائد0)/38)))4)7)(  جممع  يف  اهليثمي  قال   (((
كشف  يف  العجلوين  الصغري)599)(وقال  اجلامع  يف  بالوضع  األلباين  عليه  َحَسٌن.وحكم  اْلَكبرِِي  يِف  ايِنِّ  رَبَ الطَّ
اخلفاء )/03)))9)(وقد رواه ابن خزيمة يف صحيحه عن أيب رافع وهو ممن التزم الصحيح وبه شنعوا عىل 

ابن اجلوزي يف زعمه أنه موضوع انتهى.
))) )صحيح(النسائي)678(صحيح ابن خزيمة)8)4).





 الباب الثاين 
يف املرا�صيل واملوقوفات 
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الفصل األول: املراسيل  

أوالً: املراسيل

ثانيا:ما أحلق باملرسل)لغري التابعي(

الفصل الثاين:املوقوفات



37

نيل املرام   خمت�صر جالء الأفهامابن القيم – عادل الأ�صيوطي

الف�صل الأول: املرا�صيل
اأول:املرا�صيل))(

))(حممد بن احلنفية  قال:قال رسول اهلل � :)من ذكرت عنده فنيس الصالة عيل خطئ 
طريق اجلنة)))) .

))(مبارك  عن النبي � قال:)أكثروا عيّل الصالة يوم اجلمعة).

عند  بيت  يتعشى يف  بن حسني  وحسن   � النبي  أسلم عىل  قال: جئت    )3( سهيل 
النبي �  فدعاين فجئته فقال: ادن فتعش، قال: قلت: ال أريده قال: مايل رأيتك وقفت؟ 
قال: وقفت أسلم عىل النبي � قال:إذا دخلت املسجد فسلم عليه، ثم قال:إن رسول اهلل 
� قال:)صلوا يف بيوتكم، وال جتعلوا بيوتكم مقابر، لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم 

مساجد، وصلوا عيل فإن  صالتكم تبلغني حيثام كنتم) .

)4( احلسن  رفعه)أكثروا عيل من الصالة يوم اجلمعة).

)5( جعفر عن أبيه  رفعه إىل النبي � :)من نيس الصالة عيل خطئ طريق اجلنة).

عليك؟قال  الصالة  فكيف  عليك  السالم  علمنا  قد  اهلل  رسول  يا  قال:قالوا:  )6(إبراهيم 
 :�

معروف. براٍو  يقيده  ومل  اإلسناد  َأْطَلَق  امُلرِسل  من»أرسل«بمعنى»أطلق«فكأن  مفعول  املرسل:لغة:اسم    (((
واصطالحًا :ما سقط من آخر إسناده َمْن َبْعَد التابعي.أي الصحايب.ملخص حكم االحتجاج به:لقد تنازع 
الناس يف قبول املراسيل وردها، فغاىل البعض بالقبول هبا مطلقًا وهذا غري مقبول؛ألن هذا يؤدي إىل إزالة 
فائدة اإلسناد،وغاىل اآلخرون برد املرسل مطلقًا،فرد بذلك شطرًا من السنة ومصدرًا من مصادر األحكام 
الرشعية.وأصح األقوال أّن منها املقبول، ومنها املردود، ومنها املوقوف،فمن علم من حاله أنه ال يرسل إال 
عن ثقة:ُقبل مرسله،ومن عرف أنه يِرسل عن الثقة وغري الثقة،فإن إرساله عمن ال يعرف فهو موقوف،وما 
كان ومن املراسيل مالفًا ملا رواه الثقات كان مردودا. إّن معيار نقد احلديث املرسل الذي تبّناه كبار الفقهاء 
يؤكد   - اهلل  رمحهم  وغريهم-   ، واآلمدي  حنيفة،ومالك،والشافعي،وأمحد،والغزايل،  واألصوليني،كأيب 
تعدد  عىل  فيدل  آخر،  عن  بمعناه  آخر  بمرسل  املرسل  بآخر.)-اعتضاد  بمسند  املرسل  اعتضاد  عىل:)- 
العلم به.فإذا اعتضد املرسل  املخرج.3-موافقة قول بعض الصحابة للمرسل.4-أن يكون قول أكثر أهل 
املروى عمن يرون عن الثقات بأحد هذه األربعة دل عىل حجة صحته وإمكانية اعتامده يف استنباط األحكام 

الرشعية)القول الفصل يف العمل باحلديث املرسل للشيخ حسن مظّفر رزق(.
))) قال ابن اقيم:إسناده جيد ابن أيب عاصم،]مصنف ابن أيب شيبة)793)3)[.
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)قولوا: اللهم صل عىل حممد عبدك ورسولك وأهل بيته كام صليت عىل آل إبراهيم، إنك 
محيد جميد).

چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   نزلت﴿ڄ   قال:ملا    )7(احلسن 
چ  چ  ڇ  ڇ﴾))) قالوا: يا رسول اهلل هذا السالم قد علمنا كيف هو، فكيف 
تأمرنا أن نصيل عليك؟قال �: )تقولون: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك عىل آل حممد 

كام جعلتها عىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد).

***********

ثانيا:ما اأحلق باملر�صل)لغري التابعي(

))(حممد بن عيل بن حسني  قال:قال � :)من نيس الصالة عيل خطئ طريق اجلنة).

))(يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي  قال:قال رسول اهلل �:)أتاين آت من ريب فقال: 
ما من عبد يصيل عليك صالة إال صىل اهلل عليه هبا عرشًا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول اهلل 
أجعل نصف دعائي لك؟، قال: إن شئت قال: أجعل ثلثي دعائي لك؟، قال: إن شئت، 

قال: أجعل دعائي كله لك؟، قال: إذن يكفيك اهلل هم الدنيا وهم اآلخرة)))) .

))) األحزاب 56.
)))  فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع سفيان عمن أسنده؟ فقال: ال أدري.
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الف�صل الثاين:املوقوفات))(

حتى  يشء  منه  يصعد  ال  واألرض  السامء  بني  موقوف  الدعاء  قال:إن    عمر  ))(عن 
تصيل عىل نبيك �)))) .

))(عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف  حيدث سعيد بن املسيب قال:إن السنة يف صالة 
اجلنازة أن يقرأ فاحتة الكتاب ويصيل عىل النبي �، ثم خيلص الدعاء للميت حتى يفرغ،  

وال يقرأ إال مرة واحدة،  ثم يسلم يف نفسه(. 

 � النبي  يبلغ   � النبي  )3(قال يزيد الرقايش:إن ملكًا موكل يوم اجلمعة من صىل عىل 
يقول: إن فالنًا من أمتك يصيل عليك(.

�: حتى  النبي  أن ملكًا موكل بكل من صىل عىل  قال:بلغني واهلل أعلم    )4(أيوب 
يبلغه النبي � ) .

البخل أن أذكر عنده فال  � : )بحسب امرئ من  يقول:قال رسول اهلل    )5(احلسن 
يصيل عيل(.

 )6( احلسن  قال:قال رسول اهلل � :)كفى به ُشحًا أن يذكرين قوم فال يصلون عيل(.

 )7(يزيد بن عبد اهلل  :أهنم كانوا يستحبون أن يقولوا اللهم صل عىل حممد النبي األمي 
عليه السالم(.

)8(عبد اهلل)3):إذا صليتم عىل النبي � فأحسنوا الصالة عليه، فإنكم ال تدرون لعل ذلك 
يعرض عليه،قالوا:فعلمنا؟قال:قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورمحتك وبركاتك عىل سيد 

رسد  يتابع  ومل  الصحايب،  عند  باحلديث  وقف  الراوي  من»الَوقف«كأن  مفعول  لغة:اسم  املوقوف:تعريفه:أ(   (((
االحتجاج  تقرير.حكم  أو  فعل  أو  قول  من  الصحايب  إىل  ُأِضيف  اإلسناد.ب(اصطالحًا:ما  سلسلة  باقي 
به:املوقوف قد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا لكن حتى ولو ثبتت صحته فهل حيتج به ؟واجلواب: أن 
األصل يف املوقوف عدم االحتجاج به.ألنه أقوال وأفعال صحابة.لكنها إن ثبتت فإهنا تقوي بعض األحاديث 
الضعيفة-ألن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة ،وهذا إذا مل يكن له حكم املرفوع ، أما أذا كان من الذي 

له حكم املرفوع فهو حجة كاملرفوع.
)))  هكذا رواه  الرتمذي يف جامعه موقوفا.

)3)  إذا أطلق اسم عبداهلل: ومل يذكر اسم أبيه فهو ابن مسعود هذا هنج البخاري ومن بعده.
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املرسلني وإمام املتقني وخاتم النبيني، حممد عبدك ورسولك، إمام اخلري وقائد اخلري ورسول 
الرمحة، اللهم ابعثه مقامًا حممودًا يغبطه به األولون واآلخرون، اللهم صل عىل حممد وعىل 
آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم بارك عىل حممد 

وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد(.

كيف الصالة عىل النبي � ؟فقال:اللهم  )9(عبد اهلل بن عمرو   أو ابن عمر  
النبيني، حممد  اجعل صلواتك وبركاتك ورمحتك عىل سيد املرسلني وإمام املتقني وخاتم 
عبدك ورسولك إمام اخلري وقائد اخلري، اللهم ابعثه يوم القيامة مقامًا حممودًا يغبطه األولون 

واآلخرون، وصل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم(.

 )0)(سعيد بن املسيب   يقول:ما من دعوة ال يصىل عىل النبي � قبلها إال كانت معلقة 
بني السامء واألرض(.

)))(عمر  قال:إن الدعاء موقوف بني السامء واألرض ال يصعد منه يشء حتى تصيل 
عىل نبيك � )))) .

حممد،  عىل  يصىل  حتى  حجاب  السامء  وبني  بينه  إال  دعاء  من  قال:ما  أنه    عيل   )(((
فإذا صيل عىل النبي انخرق احلجاب واستجيب الدعاء، وإذا مل يصل عىل النبي مل يستجب 

الدعاء( .

)3)(أبو حليمة معاذ  كان يصيل عىل النبي � يف القنوت .

فقال كعب:ما من فجر   � اهلل  فذكروا رسول    عىل عائشة    )4)( دخل كعب 
يطلع إال ونزل سبعون ألفًا من املالئكة حتى حيفوا بالقرب يرضبون بأجنحتهم القرب ويصلون 
عىل النبي، حتى إذا أمسوا عرجوا، وهبط سبعون ألفًا حتى حيفوا بالقرب يرضبون بأجنحتهم 
فيصلون عىل النبي، سبعون ألفًا بالليل وسبعون الفا بالنهار، حتى إذا انشقت عنه األرض 

خرج يف سبعني ألفا من املالئكة يزفون(.

العيد يومًا  الوليد بن عقبة قبل  خرج عليهم     )5)( ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة 

)))  الرتمذي وقد روي مرفوعا واملوقوف أصح.
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تكبرية  فتكرب  تبدأ   : اهلل  عبد  فيه؟قال  التكبري  فكيف  دنا  قد  العيد  هذا  إن  هلم:  فقال 
مثل  وتفعل  وتكرب  تدعو  ثم  حممد  النبي  عىل  وتصيل  ربك  وحتمد  الصالة  هبا  تفتتح 
وتركع،  تكرب  ثم  تقرأ،  ثم  ذلك،  مثل  وتفعل  تكرب  ثم  ذلك،  مثل  وتفعل  تكرب  ثم  ذلك، 
مثل  وتفعل  وتكرب  تدعو  ثم  النبي،  عىل  وتصيل  ربك  وحتمد  وتركع  فتقرأ  تقوم  ثم 
فقال حذيفة وأبو  تركع  ثم  ثم تكرب وتفعل مثل ذلك،  ثم تكرب وتفعل مثل ذلك،   ذلك، 

موسى  صدق أبو عبد الرمحن.

 )6)( عبد اهلل بن أيب عتبة  فحمد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل النبي ودعا بدعوات ثم 
قام فصىل بنا . 

)7)( القاسم بن حممد    يقول:كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصيل عىل النبي � .

)8)(عيل  :إذا مررتم باملساجد فصلوا عىل النبي � .

عىل  ومالئكته  اهلل  صىل  املسجد؟قال:تقول:  دخلت  إذا  أقول  :ما    لعلقمة  )9)(قيل 
حممد، السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته.

)0)(عمر  يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند املقام ركعتني، ثم ائتوا 
الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكربوا سبٍع، تكبريات بني كل تكبريتني محد هلل 

وثناء عليه وصالة عىل النبي � ومسألة لنفسك، وعىل املروة مثل ذلك.

)))( عبد الرمحن بن عمرو  قال: من صىل عىل النبي � كتب اهلل له عرش حسنات، 
وحما عنه عرش سيئات، ورفع له عرش درجات .

)))( ابــن عـــباس  يقول: اللهم تقبل شفاعة حممد الكربى، وارفع درجته العليا، 
والسالم.  الصالة  عليهام  وموسى  إبراهيم  آتيت  كام  واألوىل،  اآلخرة  يف  سؤله   وأعطه 
)3)(أيب سعيد  قال:ما من قوم يقعدون ثم يقومون ال يصلون عىل النبي � إال كان 

عليهم يوم القيامة حرسة، وإن دخلوا اجلنة يرون الثواب .

***********





 الباب الثالث 
 يف بيان معنى ال�صالة على النبي �

وال�صالة الإبراهيمية
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الفصل األول : يف افتتاح صالة املصيل بقول اللهم ومعنى ذلك.	•

الفصل الثاين : يف بيان معنى الصالة عىل النبي � .	•

 الفصل الثالث : يف معنى اسم النبي � واشتقاقه ويف معنى اآلل واشتقاقه وأحكامه.	•

الفصل الرابع : يف األزواج والذرية.	•

الفصل اخلامس : يف ذكر إبراهيم خليل الرمحن.	•

الفصل السادس : النبي � أفضل من إبراهيم فكيف طلب له من الصالة ما إلبراهيم؟!.	•

الفصل السابع : مل مجع بني حممد وآله ومل جيمع بني إبراهيم وآله؟.	•

الفصل الثامن: يف قوله: اللهم بارك عىل حممد وآل حممد.	•

الفصل التاسع: يف اختتام الصالة باسمي الرب  )احلميد-املجيد(.	•

الفصل العارش: يف قاعدة يف األذكار والدعوات.	•
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الف�صل الأول 

يف افتتاح �صالة امل�صلي بقول)اللهم(ومعنى ذلك

)1(ال خالف أن لفظة اللهم معناها يا اهلل وهلذا ال تستعمل إال يف الطلب، فال يقال: اللهم 
 غفور رحيم، بل يقال: اللهم اغفر يل وارمحني .

)2( واختلف النحاة يف امليم املشددة من آخر االسم: 

أ-فقال: سيبويه واخلليل:زيدت عوضا من حرف النداء فال جيوز عنده اجلمع بينهام))) فال 
يقال يا اللهم إال فيام ندر، كقول الشاعر .

إين إذا ما حدٌث أملا ... أقول يا اللهم يا اللهام 

ب-الفراء: جيوز دخول يا عليه، وامليم عوض عن مجلة حمذوفة والتقدير)يا اهلل أمنا بخري(
أي اقصدنا، ثم حذف اجلار واملجرور وحذف املفعول فبقي يف التقدير)يا اهلل أم(،ثم حذفوا 

اهلمزة لكثرة دوران االسم يف الدعاء فبقي)يا اللهم(وحيتج بقول الشاعر .

 وما عليك أن تقويل كلام ... صليت أو سبحت يا اللهام ... اردد علينا شيخنا مسلام 

 ج-ورد البرصيون هذا بوجوه .
 )-هذه تقادير ال دليل عليها وال يقتضيها القياس فال يصار إليها .

 )-األصل عدم احلذف وتقدير حمذوفات كثرية خالف األصل .
3- قد يدعو الداعي هبذا بالرش عىل نفسه وعىل غريه فال يصح هذا التقدير فيه. 

4-لو كان أصل اجلمع بينهام)العوض عن حمذوف(لكثر استعامل العرب واألمر بخالفه.

 5-جيوز للداعي أن يقول)اللهم أمنا بخري(ولو كان مل جيز اجلمع بني العوض واملعوض. 

6-الداعي ب)اللهم(ال خيطر بباله)أمنا بخري(وإنام مهه املطلوب بعد االسم.

7- لو كان التقدير ذلك لكان اللهم مجلة تامة حيسن السكوت عليها الشتامهلا عىل االسم 

)))  القياس يقتيض عدم دخول حرف النداء عىل هذا االسم ملكان األلف والالم منه، وإنام احتملوا ذلك فيه لكثرة 
استعامهلم دعاءه واضطرارهم إليه واستغاثتهم به.
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املنادى وفعل الطلب وذلك باطل.

 8-لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل األمر وحده ومل يوصل باالسم املنادى ك)يا اهلل قه(.

 9-ال يسوغ قول:اللهم ُأْمني بكذا،أي اقصدين، ألن القصد يكون ممن يعرض له الغلط 
والنسيان، وأما من ال يفعل إال بإرادته وال يضل وال ينسى فال يقال اقصد كذا لبطالنه.

0)-يسوغ استعامله يف موضع ال يكون بعده دعاء، كقوله � يف الدعاء اللهم لك احلمد 
وإليك))) فال يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه واهلل أعلم .

)3( مل زيدت آخر اإلسم؟ وعالم تدل؟

الزرقة وابنم يف االبن،  للتعظيم والتفخيم كزيادهتا يف زرقم لشديد  امليم  زيدت  )-وقيل 
والعرب وضعت امليم للداللة عىل اجلمع حتى إن الناطق هبا جيمع بني شفتيه فوضعت علام 

عىل اجلامعة،إذ يقال للواحد)هو وأنت(وللجامعة)هم وأنتم( .

)-وأهنم ملا أحلقوها يف آخر هذا االسم دل عىل اإلسم اجلامع لكل األسامء احلسنى كقوله  � 
)ما أصاب عبدًا قط هم وال حزن فقال: اللهم إين عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، 
ماض يف حكمك، عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته 
يف كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن 
ربيع قلبي ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي وغمي، إال أذهب اهلل مهه وغمه وأبدله 
 مكانه فرحًا( قالوا: يا رسول اهلل أفال نتعلمهن؟، قال: )بىل ينبغي ملن سمعهن أن يتعلمهن)))) 

3-فالداعي مندوب إىل أن يسأل اهلل تعاىل بأسامئه وصفاته كام يف االسم األعظم:)اللهم 
إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت احلنان املنان بديع الساموات واألرض يا ذا اجلالل 

واإلكرام يا حي يا قيوم))3) .

ِدينَِك) َعىَل  َقْلبِي  اْلُقُلوِب،َثبِّْت  َب  ُمَقلِّ َيا  ُهمَّ  )اللَّ األدب)683)  يف  الدعاء.البخاري  يف  نظر:)-لوروده  وفيه   (((
صحيح.

)-ولقول املؤلف يف الدعاء.
))) صحيح ابن حبان))97(أمحد)))37).

بِِه  ُسئَِل  َوإَِذا  َأَجاَب،  بِِه  ُدِعَي  إَِذا  الَِّذي  اْلَعِظيِم،  بِاْسِمِه   َ اهللَّ َدَعا  َلَقْد   (  :  � )3) صحيح:أبو داود)495)(وقال 
َأْعَطى( النسائي )300)(ابن ماجه)3858(أمحد)05)))).
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)4( والدعاء عىل ثالثة أقسام:

ڄ   تعاىل)ڄ   قوله  يف  التأويلني  أحد  وهذا  وصفاته،  بأسامئه  تعاىل  اهلل  تسأل  )-أن 
ڄ  ڃ)))) وهذا أحسن الدعاء.

)-أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك فتقول: أنا العبد الفقري البائس الذليل املستجري ونحوه

 3-أن تسأل حاجتك وال تذكر واحدا من األمرين،وهذا أدنى الدعاء.

)5( وأكمل الدعاء أن جتمع الثالثة )األسامء-احلال-احلاجة( وهذه عامة أدعية النبي � 

كالدعاء الذي علمه صديق األمة   قال يف أوله)ظلمت نفيس ظلاًم كثريًا ( حال السائل 
)وإنه ال يغفر الذنوب إال أنت(حال املسؤول)فاغفر يل(فذكر حاجته وختم الدعاء باسمني 

من األسامء احلسنى تناسب املطلوب وتقتضيه )إنك أنت الغفور الرحيم))))   .

قال احلسن البرصي:اللهم جممع الدعاء. 

فيها تسعة وتسعون اسام من أسامء اهلل  اللهم  امليم يف قوله  العطاردي: إن  أبو رجاء  وقال 
تعاىل. 

وقال النرض بن شميل: من قال: اللهم فقد دعا اهلل بجميع أسامئه .

*********** 

)))  األعراف 80).
البخاري )834)  (((
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الف�صل الثاين 

يف بيان معنى ال�صالة على النبي � 

 اأول:اأ�صل هذه اللفظة يف اللغة

.  يرجع إىل معنيني:)-صالة اآلدمي )-صالة اهلل 

)1(صالة اآلدمي نوعان:

والتربيك كقوله تعاىل﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ﴾)))  )-الدعاء 
هلم  فليدع  فليصل))))  صائام  كان  فإن  فْليجب،  الطعام  إىل  أحدكم  ُدعَي  )إذا   � وقوله 

بالربكة،والصالة لغة الدعاء. 

)-العبادة:والدعاء نوعان:

أ-دعاء عبادة كقوله ﴿ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى﴾)3).

ب-ودعاء مسألة كقوله ﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
﴿ڀ   كقوله  دعاء  كل  يف  األمرين  اجتامع  ﴾)4)والصحيح  ی   ی    ی   ی   ىئ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ﴾)5) أطيعوين أثبكم وسلوين أعطكم.
3- اسم الصالة الرشعية هل هو منقول عن موضعه يف اللغة فيكون حقيقة رشعية أو جمازا 
رشعيًا؟ اجلواب :هي باقية عىل مسامها يف اللغة، واملصيل من حني تكبريه إىل سالمه بني 

دعاء العبادة ودعاء املسألة فهو يف صالة حقيقية ال جمازا وال منقولة)6) .

)))  التوبة 03).
))) بلفظ)الطعام(ال يوجد،والوارد)طعام(بالرتمذي)780(صحيح.

)3)  الفرقان 77.
)4)  سبأ )).

)5)  غافر 60.
)6)  لكن خص اسم الصالة هبذه العبادة املخصوصة، كسائر األلفاظ التي خيصها أهل اللغة والعرف ببعض مسامها 
كالدابة والرأس ونحومها، فهذا غايته ختصيص اللفظ، وقرصه عىل بعض موضوعه، وهلذا ال يوجب نقال وال 

خروجا عن موضوعه األصيل واهلل أعلم.
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)2( صالة اهلل سبحانه عىل عبده نوعان:

 عامة وخاصة 
)-العامة:صالته عىل عباده املؤمنني﴿حب  خب   مب  ىب﴾))) وكدعائه �  عىل آحاد 

املؤمنني كقوله: )اللهم صل عىل آل أيب أوىف)))) .

 )-اخلاصة:عىل أنبيائه ورسله خصوصا عىل خامتهم وخريهم حممد �  .
 ثانيا:اختلف الناس يف معنى الصالة منه سبحانه عىل أقوال: 

 )أ(رمحته:قال الضحاك:صالة اهلل رمحته وصالة املالئكة الدعاء)3) .
 وقال املربد: أصل الصالة الرمحة، فمن اهلل رمحة، ومن املالئكة رقة واستدعاء للرمحة 

)ب(مغفرته:قاله الضحاك أيضا:صالة اهلل مغفرته وصالة املالئكة الدعاء( )4) .

وهذان القوالن ضعيفان لوجوه:

ق اهلل بني صالته عىل عباده ورمحته، فقال:﴿ڤ   ڤ.. ڃ  چ  چ   )-فرَّ
چ  چ  ڇ﴾)5)  فالعطف يقتىض تغايرمها .

)- صالته سبحانه خاصة بأنبيائه وعباده املؤمنني، وأما رمحته فوسعت كل يشء، فالرمحة 
من لوازم الصالة وموجباهتا وثمراهتا، كتفسري املغفرة بالسرت وهو جزء منها، وتفسري الرمحة 

بإرادة اإلحسان وهو الزم الرمحة، ونظائره كثرية  . 

3-ال خالف يف جواز الرتحم عىل املؤمنني، واختلف السلف واخللف يف جواز الصالة عىل 
األنبياء عىل ثالثة أقوال)6)فعلم أهنام ليسا بمرتادفني.

من  عند  الوجوب  وأسقطت  األمر  امتثال  يف  مقامها  لقامت  الرمحة  بمعنى  كانت  4-لو 

)))  األحزاب 43.
))) متفق عليه:البخاري)497)(مسلم)078)).

)3) ضعيف:قاله األلباين يف حتقيق فضل الصالة عىل النبي � ص 80ح)96).
)4) ضعيف جدا: قاله األلباين يف حتقيق فضل الصالة عىل النبي �  ص 80ح)97).

)5)  البقرة 55)، 57).
)6) سنذكرها بعد انظر الفصل الثاين من الباب السادس)األخري(.
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أوجبها إذا قال اللهم ارحم حممدا وآل حممد وليس األمر كذلك .

5-ال يقال ملن رحم غريه فأطعمه أو سقاه أو كساه أنه صىل عليه .

6-اإلنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه فيجد يف قلبه له رمحة وال يصيل عليه))) .

)ج( الثناء.

به  وتنويه  عليه  يصيل  من  عىل  املصيل  من  ثناء  فهي  كالم  من  فيها  بد  ال  )-الصالة 
املالئكة)))  عند  عليه  اهلل:ثناؤه  صالة  قال  العالية  أيب  وذكره،عن  ومناقبه  ملحاسنه   وإشارة 
ومالئكته  اهلل  إن  فقال:  واحد،  فعل  يف  ومجعهام  مالئكته  وصالة  صالته  بني  اهلل  ق  )-فرَّ
يصلون عىل النبي، وهذه الصالة ال جيوز أن تكون هي الرمحة وإنام هي ثناؤه سبحانه وثناء 

مالئكته عليه)3) .

أنتم  إذ  بأنه ومالئكته يصلون عليه، ومعناه احلث  بالصالة عليه عقب إخباره  3-أمر اهلل 
أحق بالصالة عليه بعدما نالكم من بركته ورسالته، ولو عرب عن هذا املعنى بالرمحة مل حيسن 

النظم فينقض اللفظ)4) .

4-لو كانت بمعنى الرمحة فال حيسن أن يقال:من رحم النبي مرة  رمحه اهلل  عرشًا.

5-لو قال: أحد عن رسول اهلل  رمحه اهلل،   لبادرت األمة إىل اإلنكار عليه وسموه مبتدعًا 
للنبي وال مصل عليه وال مثن عليه بام يستحقه وال يستحق أن يصيل اهلل عليه  غري موقر 

)))  ويمكن أن يقال:يكون معنى الصالة عليه � طلب املغفرة والرمحة، وذلك إذا مل تذكر معها،فإذا ذكرت كان 
اجتمعت  وإذا  احتدت  افرتقت  كاملرتادفات-إذا  ورمحة(،  رهبم  من  صلوات  عليهم  )أولئك  الثناء  معنى  هلا 

اختلفت،أو استقل كل بمعنى خاص أو أدق-واهلل أعلم.
)))  البخاري)4796).

)3) وال يقال الصالة لفظ مشرتك وجيوز أستعامله يف معنييه معا فإنه ال جيوز لآليت:
الواضعني، ثم  بتعدد  اتفاقيًا  اللغة من واضع واحد، وإنام يقع عارضًا  )-االشرتاك خالف األصل، وال  وقع يف 

ختتلط اللغة فيقع االشرتاك.
الشافعي من جتويزه   املجاز، وما حكي عن  )-األكثرون ال جيوزون استعامله يف معنييه بطريق احلقيقة وال 
فليس بصحيح،  فإذا كان معنى الصالة الثناء عىل الرسول والعناية به مل يكن مشرتكًا حممواًل عىل معنييه، بل 

قد يكون مستعماًل يف معنى واحد وهذا هو األصل.
)4) إذ ال يصح يف قوله تعاىل)صلوا عليه(اغفروا له وارمحوه.
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بذلك عرش صلوات.

6-قال تعاىل﴿چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇڍ  ڍڌ  ﴾))) فنقول: يا رسول 
اهلل يا نبي اهلل،ال يقال يا حممد كام نقول لبعضنا،ولو كان معنى الصالة الرمحة فكلنا يطلبها.

والتربيك  الدعاء  معناها  إنام  الرمحة،  بمعنى  األصلية  اللغة  يف  تعرف  ال  اللفظة  7-هذه 
والثناء، فالواجب محل اللفظة عىل معناها املتعارف يف اللغة.

8-جيوز للداعي أن يقول:اللهم ارمحني،وال جيوز أن يقول:اللهم صل عيل، بل الداعي هبذا 
معتد يف دعائه، واهلل ال حيب املعتدين.

9-أكثر املواضع التي تستعمل فيها الرمحة ال حيسن أن تقع فيها الصالة يف حق اهلل ويف حق 
العباد كقوله تعاىل ﴿  ٿ   ٹ  ٹٹ﴾))) .

0)-رد بعض الناس تفسري الصالة من اهلل بالرمحة بأن قال: الرمحة معناها رقة الطبع، وهي 
مستحيلة يف حق اهلل سبحانه وتعاىل، كام أن الدعاء منه سبحانه مستحيل.

فإن قيل:ليس معنى صالة العبد عليه رمحته وإنام معناها طلب الرمحة له من اهلل.

قيل : هذا باطل من وجوه:

أ-طلب الرمحة مطلوب لكل مسلم، وطلب الصالة من اهلل خيتص رسله � عند كثري من 
الناس.

ب-لو سمي طالب الرمحة مصليًا لسمي طالب املغفرة غافرًا وطالب العفو عافيًا وطالب 
الصفح صافحا ونحوه .

ثالثا:الدعاء منا نحن صالة عليه لوجهني:

)-يتضمن ثناء املصيل عليه واإلشادة بذكر رشفه وفضله واإلرادة واملحبة لذلك من اهلل 
تعاىل، فقد تضمنت اخلرب والطلب.

)))  النور 63.
)))  األعراف 56).
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 )-سمي منا صالة لسؤالنا من اهلل أن يصيل عليه فصالة اهلل عليه ثناؤه وتقريبه .

فإن قيل: فأنتم قد سميتم طالب الصالة من اهلل مصليًا 

قيل: أ-إنام سمي مصليًا لوجود حقيقة الصالة منه:الثناء وإرادة اإلكرام، وهذا حاصل من 
صالة العبد لكن العبد يريد ذلك من اهلل، واهلل يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله .

الطلبي واخلربي  الكالم  نوع من  الصالة  اهلل، فألن  لطلبه ذلك من  ب-وسمي مصليًا 
واإلرادة، وقد وجد ذلك من املصيل، بخالف الرمحة واملغفرة فإهنا أفعال ال حتصل 

من الطالب وإنام حتصل من املطلوب منه واهلل أعلم.

***********
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الف�صل الثالث 
يف معنى ا�صم النبي � وا�صتقاقه والآل وا�صتقاقه

اأول:يف معنى ا�صم النبي � وا�صتقاقه

))(ا�صم حممد هو اأ�صهر اأ�صمائه 

وهو منقول من احلمد، ويتضمن الثناء عىل املحمود وحمبته وإجالله وتعظيمه،فمحمد هو 
من كثر محد احلامدين له، أو الذي يستحق أن حُيمد مرة بعد أخرى))) .

 وأسامؤه � قال:)إن يل أسامء أنا حممد وأنا أمحد وأنا املاحي الذي يمحو اهلل يب الكفر)))) 
.   فلو كانت أعالما حمضة مل تدل عىل مدح، وهلذا قال حسان

وشق له من اسمه ليجله ... فذو العرش حممود وهذا حممد 

)2( ت�صميته بهذا ال�صم

)-ملا اشتمل عليه من مسامه وهو احلمد .

فإنه حممود عند اهلل، وحممود عند مالئكته، وحممود عند إخوانه من املرسلني، وحممود عند 
أهل األرض كلهم وإن كفر به بعضهم، فإن ما فيه من صفات الكامل حممودة عند كل 

عاقل وإن كابر عقله جحودًا أو عنادًا أو جهاًل باتصافه .

)-اختص من مسمى احلمد بام مل جيتمع لغريه .

فهو حممد وأمحد، وأمته احلامدون هلل عىل الرساء والرضاء، وصالته وخطبته وكتابه مفتتح 

))) )-وأسامء الرب تعاىل هي أعالم دالة عىل معان هي هبا أوصاف،وهي مدح ولو كانت ألفاظا جمردة ال معاين هلا مل 
يصفها اهلل سبحانه بأهنا حسنى كلها،وكذلك القرآن )-ولو كانت هذه األسامء أعالما حمضة ال معنى هلا مل يكن 
فرق بني ختم اآلية هبذا أو هبذا، ففي السنن من حديث أيب بن كعب قراءة القرآن عىل سبعة أحرف ثم قال ليس 
منهن إال شاٍف كاٍف إن قلت سميعا علياًم عزيزًا حكياًم ما مل ختتم آية عذاب برمحة أو آية رمحة بعذاب إسناده صحيح

 

﴿ی   ی  ی        التعليل صحيحًا  كان  ملا  معنى  هلا  يكن  مل  ولو  بأسامئه،  وأفعاله  أحكامه  يعلل  3-واهلل 
جئحئ﴾ نوح 0).

))) متفق عليه.البخاري)4896(مسلم)354)).
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باحلمد، وهو حممود بام مأل األرض من اهلدى والعلم، واستنقذهم من الشيطان والرشك، 
وبيده لواء احلمد يوم القيامة، يسجد بني يدي ربه  للشفاعة، ويؤذن له فيحمد بمحامد 
يفتحها عليه، وهو صاحب املقام املحمود))) الذي يغبطه وحيمده حينئذ أهل املوقف كلهم، 

مسلمهم وكافرهم، أوهلم وآخرهم .

3-وأصح القولني يف قوله تعاىل:)ک  ک  گگ  گ)))) أنه عىل عمومه، وفيه 
عىل هذا التقدير وجهان:

أ- أن عموم العاملني حصل هلم النفع برسالته.

أما أتباعه: فنالوا به كرامة الدنيا واآلخرة. 

وأما أعداؤه: فاملحاربون له تعجيل قتلهم وموهتم خري هلم من حياهتم، ألن حياهتم وطول 
أعامهلم يف الكفر سبب للزيادة هلم يف تغليظ العذاب عليهم يف الدار اآلخرة، وهم قد كتب 

عليهم الشقاء.

وأما املعاهدون: له فعاشوا يف الدنيا حتت ظله وعهده وذمته، وهم أقل رشا بذلك العهد 
من املحاربني له.

وأما املنافقون: فحصل هلم بإظهار اإليامن به حقن دمائهم وأمواهلم وأهلهم واحرتامها ، 
وجريان أحكام املسلمني عليهم يف التوارث وغريه. 

وأما األمم النائية عنه: فإن اهلل سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل األرض، فأصاب 
كل العاملني النفع برسالته.

ب-أنه رمحة لكل أحد لكِن املؤمنون قبلوا هذه الرمحة فانتفعوا هبا دنيا وأخرى، والكفار 
دواء هلذا  يقال: هذا  يقبلوها، كام  مل  يكون رمحة هلم لكن  أن  بذلك عن  فلم خيرج  ردوها 

املرض، فمن يستعمله ينتفع بإذن اهلل، ومن مل يستعمله ال يرض الدواء .

4-ومما حيمد عليه ما جبله اهلل عليه من مكارم األخالق، فإنه كان أعلم اخللق، وأعظمهم 

)))  قال تعاىل: ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ﴾ اإلرساء 79.
)))  األنبياء 07).
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أمانًة، وأصدقهم حديثًا، وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم، وأشدهم احتامالً، وأعظمهم عفوًا.

)3(الفرق بني لفظ اأحمد وحممد من وجهني:

)-حممد: هو املحمود محدًا بعد محد، فهو دال عىل كثرة محد احلامدين له، وذلك يستلزم 
الذي يستحقه أفضل مما  فأفعل تفضيل: أي احلمد  فيه، وأما أمحد:  كثرة موجبات احلمد 

يستحقه غريه، فمحمد زيادة يف الكمية، وأمحد زيادة يف الكيفية.

)-حممد: هو املحمود محدًا متكررًا، وأمحد: هو الذي محده لربه أفضل من محد احلامدين 
احلامد،ولكثرة  لسمي  الفاعل  معنى  به  أريد  ولو  املفعول،  عىل  واقعان  فاإلسامن  غريه، 
يف  والزيادة  التفضيل  يقتضيان  باسمني  سمي  العادين  عد  تفوت  التي  املحمودة  خصائله 

القدر والصفة واهلل أعلم .

)4(اأيهما اأول يف الت�صمية حممد اأم اأحمد؟:

))(ظن طائفة منهم أبو القاسم السهييل أن تسميته � ب )أمحد(كانت قبل تسميته بمحمد: 

)-ألن املسيح برش به باسمه أمحد))) .

)-ويف حديث موسى   الطويل ملا قال لربه جل وعال: إين أجد أمة من شأهنا كذا وكذا 
فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أمحد يا موسى، فقال: اللهم اجعلني من أمة أمحد .

3-تسميته بمحمد يف القرآن خاصة ﴿ٱ  ٻ  ٻٻ﴾))) .

4-أمحد: تفضيل من فعل الفاعل، أي أمحد احلامدين لربه، وأما حممد: فهو املحمود الذي 
 ً محدا  اخلالئق  فحمده  اخلريات  وظهرت  وظهوره،  وجوده  بعد  يرتتب  اخلالئق،  حتمده 

مكررًا .

))) وذلك قوله تعاىل﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ﴾الصف 6.

)))  الفتح 9).
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املناقشة:

)-سمي بمحمد قبل اإلنجيل يف التوراة عن إسامعيل)سمعتك ها أنا باركته وأيمنته مما باد 
وذكر هذا بعد أن ذكر إسامعيل وأنه سيلد اثني عرش عظيام منهم عظيم يكون اسمه ماد ماد(

معناه عند علامء أهل الكتاب رصيح يف اسم النبي حممد .

)-التوراة باللغة العربية أقرب لغات األمم إىل اللغة العربية فمثال:

- العرب تقول)ال( -والعربانييــن- تقــول )لو( 

- العــرب )قدس( العربانيون )قدش(  

- العرب )أنت( العربانيون )أتا( .

)5(ال�صرائع ثالثة:

 )-رشيعة عدل)التوراة( فيها احلكم والقصاص .

)-رشيعة فضل)اإلنجيل(مشتملة عىل العفو واإلحسان:من أخذ رداءك فأعطه ثوبك .

3-رشيعتنا)القرآن(مجعتهام:عدل واجب وفضل مندوب ﴿ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ﴾))) .

)))  الشورى 40.
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ثانيا: يف معنى الآل وا�صتقاقه واأحكامه وفيه م�صائل

الأولى: اأ�صله فيه قولن:

)))أصله)أهل)ثم قلبت اهلاء مهزة فقيل)أأل(، ثم سهلت كأمثاهلا فقيل)آل(، لذا إذا صغر رجع 
إىل أصله)أهيل(، وهو فرع عن فرع خصوه ببعض األسامء املضاف إليها فلم يضيفوه إىل أسامء 
الزمان وال املكان وال غري األعالم، فال يقولون آل رجل وآل امرأة، وال يضيفونه إىل مضمر 
فال يقال آله وآيل، بل ال يضاف إال إىل معظم، كام أن التاء ملا كانت يف القسم بدال عن الواو وفرعا 
 عليها والواو فرعا عن فعل القسم خصوا التاء بأرشف األسامء وأعظمها وهو اسم اهلل تعاىل 

وهذا القول ضعيف لوجوه:

)-ال دليل عليه .

)-يلزم منه القلب الشاذ من غري موجب مع مالفة األصل.

 3-األهل تضاف إىل العاقل وغريه، واآلل ال تضاف إال إىل عاقل.

 4-األهل تضاف إىل العلم والنكرة، واآلل ال يضاف إال ملعظم غريه يؤول إليه.

 5-األهل تضاف للظاهر واملضمر، واآلل ُمنع أضافته للمضمر، وجوازها شاذ قليل.

6-الرجل حيث أضيف إىل آله دخل فيه ﴿ ہ    ہ  ہ  ھ  ھ﴾))) واألهل 
إن قلت: جاء أهل زيد مل يدخل فيهم.

))(أصله )أول( مشتق من آل يؤول إذا رجع، فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون 
إليه ويؤوهلم،ومنه التأويل بمعنى التفسري، ألن تفسري الكالم هو بيان معناه وحقيقته التي 
إال  قليال،وال يضاف  إال  إىل مضمر  الشعر،وال يضاف  إال يف  مفردًا  يستعمل  منه،ال  يراد 
إىل عاقل غالبا،وال يضاف إال إىل متبوع معظم فال يقال آل احلائك وال آل احلجام وال آل 

رجل.

***********

)))  غافر 46.
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الثانية: معنى الآل:

)))قالت طائفة يقال آل الرجل له:

)-نفسه )اللهم صل عىل آل أيب أوىف)))).

)-وملن يتبعه )  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ)))).

3-وألهله وأقاربه: اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل آل إبراهيم،  فآل إبراهيم 
هو إبراهيم ألن الصالة املطلوبة للنبي هي الصالة عىل إبراهيم نفسه، وآله تبع له فيها.

)))ال يكون اآلل إال األتباع واألقارب، وما ذكرمتوه من األدلة فاملراد هبا األقارب .

 والراجح: أن اآلل إن أفرد-جرد-دخل فيه املضاف إليه)َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب) 
وأما إن ذكر الرجل ثم ذكر آله-قرن- مل يدخل فيهم،فإذا قلت أعط لزيد وآل زيد مل 

يدخل)3)  زيد يف اآلل، فال يعط مرتني.

الثالثة: اختلف يف اآل النبي � على اأربعة اأقوال

القول األول: من حرمت عليهم الصدقة:قول الشافعي وأمحد ومجهور أصحاهبام، وهم 
ثالثة أنواع:

 أ-بنو هاشم وبنو املطلب، وهذا مذهب الشافعي وأمحد يف رواية عنه .
ب- بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أيب حنيفة والرواية الثانية عن أمحد واختيار ابن 

 القاسم صاحب مالك .
ج-أهنم بنو هاشم ومن فوقهم إىل غالب، فيدخل فيهم بنو املطلب وبنو أمية وبنو نوفل 

ومن فوقهم إىل بني غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك حكاه صاحب - 
اجلواهر - عنه وحكاه اللخمي يف التبرصة عن أصبغ ومل حيكه عن أشهب .

))) ملا جاءه أبو أوىف بصدقته. متفق عليه:البخاري )497)( مسلم )078)).
)))  الصافات 30).

أدق ( كاإلسالم  أو  افرتقا )استقل بمعنى مغاير  افرتقا اجتمعا )معنامها( وإن اجتمعا  إن  املرتادفان  )3) كقاعدة: 
واإليامن.
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اأدلته:

)-عن أيب هريرة  قال:كان رسول اهلل � يؤتى بالنخل عند رصامه، فيجيء هذا بتمرة 
وهذا بتمرة، حتى يصري عنده كوم من متر، فجعل احلسن واحلسني  يلعبان بذلك التمر 
� فأخرجها من فيه، فقال: )أما  فأخذ أحدمها مترة فجعلها يف فيه، فنظر إليه رسول اهلل 

علمت أن آل حممد ال يأكلون الصدقة))))ويف رواية )إنا ال حتل لنا الصدقة)))).

)- عن زيد بن أرقم  قال:قام رسول اهلل � يومًا خطيبًا فينا بامء يدعى مخا بني مكة 
واملدينة: فحمد اهلل تعاىل وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: أما بعد. أال أهيا الناس إنام أنا برش 
يوشك أن يأتيني رسول ريب عز وجل، وإين تارك فيكم ثقلني: أوهلام كتاب اهلل عز و جل فيه 
اهلدى والنور، فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به فحث عىل كتاب اهلل ورغب فيه، وقال: 
وأهل بيتي، أذكركم اهلل يف أهل بيتي، أذكركم اهلل يف أهل بيتي( فقال حصني بن سربة :ومن 
أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته 
من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل عيل وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، 

قال:أكل هؤالء حرم عليهم الصدقة قال: نعم)3).

3- عن عائشة  أن فاطمة  أرسلت إىل أيب بكر  تسأله مرياثها من النبي � 
 :إن رسول اهلل قال: )ال نورث ما تركنا صدقة  مما أفاء اهلل عىل رسوله فقال أبو بكر 
هلم  فآله  املأكل)4))  عىل  يزيدوا  أن  هلم  ليس  اهلل  مال  املاليعني  هذا  من  حممد  آل  يأكل  إنام 

خواص)5).

بلفظ)شعرت(بدل)علمت( لأللباين)709(،وورد  البخاري  للبيهقي))3)3)(مترص  الكربى  السنن   (((
أمحد)67)9).

))) مسلم)069))
النقل  ضبط  مراعاة  لالستفهام.ولكن  واحد  هؤالء(وليس)أكل(ومعنامها  بلفظ)كل  مسلم)408)(ولكن   (3(

والرواية.
)4) البخاري)))37).

بالصالة  اختصاصهم  ومنها  استحقاقهم مخس اخلمس،  ومنها  يرثونه،  أهنم ال  ومنها  الصدقة،  منها حرمان    (5(
عليهم، وقد ثبت أن حتريم الصدقة واستحقاق مخس اخلمس، وعدم توريثهم متص ببعض أقاربه، فكذلك 

الصالة عىل آله.
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ائتيا رسول اهلل   4-ربيعة بن احلارث قال لعبد املطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس
)إن هذه  لنا:  فقال  وفيه  احلديث  فذكر  الصدقات،  اهلل عىل  يا رسول  استعملنا  له  فقوال: 

الصدقات إنام هي أوساخ الناس وإهنا ال حتل ملحمد وال آلل حممد)))).

5- عن عائشة   أن النبي � أمر بكبش أقرن، يطأ يف سواد ويربك يف سواد، وينظر يف 
سواد فذكر احلديث وقال فيه: فأخذ النبي � الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم اهلل 

اللهم تقبل من حممد وآل حممد ومن أمة حممد، ثم ضحى به))).

***********

آل  وعىل  حممد  عىل  صل  حديث)اللهم  فحملوا  خاصة،  وأزواجه  ذريته  الثاين:  القول 
أن  وذريته))4)وقالوا: جيوز  وأزواجه  حممد  محيد)اللهم صل عىل  أيب  حديث  حممد))3)عىل 
يقول: ألي من أزواج حممد وذريته صىل اهلل عليك إذا واجهه وصىل اهلل عليه إذا غاب عنه، 

وال جيوز ذلك يف غريهم،واآلل واألهل سواء .

اأدلته:

)-حديث أيب محيد)اللهم صل عىل حممد وأزواجه وذريته(وغريه )اللهم صل عىل حممد 
وعىل آل حممد(وغايته أن يكون األول منهام قد فرسه اللفظ اآلخر.

)-عن أيب هريرة  قال قال رسول اهلل � :)اللهم اجعل رزق آل حممد قوتا))5)وهذه 
الدعوة املستجابة مل تنل كل بني هاشم وال بني املطلب، ألنه كان فيهم األغنياء وأصحاب 

الـِجدة، وأما أزواجه وذريته فكان رزقهم قوتا)6) .

))) مسلم))07)(. وذلك أهنم إذا استعملوا عليها استحقوا أن يأخذوا منها لآلية )والعاملني عليها(. التوبة.
))) مسلم)967)(هكذا رواه مسلم بتاممه، وحقيقة العطف املغايرة، وأمته أعم من آله، قال أصحاب هذا القول: 

وتفسري اآلل بكالم النبي أوىل من تفسريه بكالم غريه.
)3) متفق عليه البخاري)3370(مسلم)405).

)4) البخاري)3369).
)5) مسلم)055)).

)6) وما كان حيصل ألزواجه بعده من األموال كن يتصدقن به وجيعلن رزقهن قوتًا، وقد جاء عائشة  مال عظيم 
فقسمته كله يف قعدة واحدة، فقالت هلا اجلارية: لو خبأت لنا درمها، نشرتي به حلاًم؟ فقالت هلا: لو ذكرتني فعلت.
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باهلل عز  أيام حتى حلق  قالت:ما شبع آل حممد من خبز مأدوم ثالثة    3-عن عائشة 
وجل))).

ثبت يف-  الصدقة حراما عليهم حلرمت عىل مواليهن كبني هاشم،وقد  لو كانت  قيل:  فإن 
.   الصحيح-أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته ومل حيرمه النبي � وهي موالة لعائشة

أزواج  عىل  الصدقة  حتريم  وجواهبا:أن   � النبي  ألزواج  أباحها  من  شبهة  هو  هذا  قيل: 
النبي � بطريق التبع، وإال فالصدقة حالل هلن قبل اتصاهلن به، فهن فرع ومواليهن فرع 

عن فرع، بخالف موايل بني هاشم ففرع عن أصل.

***********
الشافعي ورجحه  وبعض أصحاب    القيامة:قول جابر  يوم  إىل  اتباعه  الثالث:  القول 

النووي يف رشح مسلم واختاره األزهري.

اأدلته:

)- آل املعظم املتبوع: هم أتباعه عىل دينه وأمره قريبهم وبعيدهم، واشتقاق اللفظة تدل 
عليه، فإنه من آل يؤول إذا رجع، ومرجع األتباع إىل متبوعهم ألنه إمامهم وموئلهم، كقوله 

تعاىل﴿ڇڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ﴾)))أتباعه وشيعته املؤمنون به من أقاربه وغريهم.

)-عن واثلة بن األسقع  أن النبي � دعا حسنًا وحسينًا، فأجلس كل واحد منهام عىل 
فخذه، وأدنى فاطمة  من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه، ثم قال: )اللهم هؤالء 
أهيل( قال: واثلة فقلت يا رسول اهلل وأنا من أهلك؟ فقال: )وأنت من أهيل))3) واثلة بن 

األسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مناة، وإنام هو من أتباع النبي � .

***********

ِ(ألن اتصاهلن بالنبي غري مرتفع وهن  اٍم َحتَّى حَلَِق بِاهللَّ ))) البخاري)3)54(ولكن بلفظ)ِمْن ُخْبِز ُبرٍّ َمْأُدوٍم َثاَلَثَة َأيَّ
حمرمات عىل غريه يف حياته وبعد مماته وهن زوجاته يف الدنيا واآلخرة فالسبب الذي هلن بالنبي قائم مقام 

النسب.
)))  القمر 34.

)3) )صحيح( روى بعضه احلاكم )3559( وسكت عنه الذهبي، والطرباين يف الكبري )670)( وبعضه ابن حبان 
يف صحيحه )6976).
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القول الرابع:  األتقياء من أمته حكاه القايض حسني والراغب ومجاعة.
اأدلته:

)-عن أنس  قال:ُسئل رسول اهلل � من آل حممد؟فقال:)كل تقي وتال رسول اهلل � 
﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾))).

)- قال تعاىل لنوح عن ابنه: ﴿ ٻٻ  ٻ  پپ  پپ  ڀ  ڀ﴾))) فأخرجه برشكه أن 
يكون من أهله، فُعلم أن آل الرسول هم أتباعه.

بحملهم ووعدناك  أمرنا  الذين  أهلك  من  املراد:ليس  بجواب جيد:أن  الشافعي  وأجاب 
نجاهتم ألن اهلل قال له قبل ذلك)امْحِْل فِيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثننَْيِ َوَأْهَلَك إاِلَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه 

اْلَقْوُل))3) فليس ابنه من أهله الذين ضمن نجاهتم.

3- بحديث واثلة بن األسقع املتقدم، قالوا: وختصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم األمة 
به، وكأنه جعل واثلة يف حكم األهل تشبيها بمن يستحق هذا االسم ال حتقيقًا)4).

***********

الراجح ال�صحيح من هذه الأقوال
النبي  ألن  فضعيفان  والرابع  الثالث  واما  الثاين  القول  ويليه  األول  القول  هو  والصحيح 
�  قد رفع الشبهة بقوله:)إن الصدقة ال حتل آلل حممد)وال جيوز أن يراد به عموم األمة 
أهنم  عىل  بل  هبم)5)  اآلل  اختصاص  عىل  التنصيص  يدل  فال  والذرية  األزواج  قطعا،وأما 

حقيقيون بالدخول وأحق من دخل .

)))  األنفال 38 رواه الطرباين يف معجمه األوسط))333(وقال:مل يروه عن حييى إال نوح تفرد به نعيم وقد رواه 
البيهقي من حديث نافع أبو هرمز،ونوح هذا ونافع ال حيتج هبام أحد من أهل العلم وقد رميا بالكذب.

)))  هود 46.
)3)  هود 40 قال ابن القيم:ويدل عىل صحة هذا العطف املقتيض املغايرة )اثنني وأهلك إال من سبق عليه القول 

ومن آمن(فمن آمن معطوف عىل املفعول باحلمل وهم األهل واثنان من كل زوجني.
انظر السنن الكربى للبيهقي))87)( حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بريوت ط3 - 003)م  (4(

)5) بل هو حجة عىل عدم االختصاص هبم ملا روى أبو داود من حديث نعيم املجمر عن أيب هريرة  يف الصالة 
عىل  صليت  كام  بيته  وأهل  وذريته  املؤمنني  امهات  وأزواجه  األمي  النبي  حممد  عىل  صل  )اللهم  النبي  عىل 

إبراهيم( فجمع بني األزواج والذرية واألهل.
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الف�صل الرابع

يف الأزواج والذرية

اأول:اأ�صل كلمة اأزواج))(

تعاىل﴿ڭۇ ۇ  ۆ ۆ﴾)))  قال  به،  القرآن  ملجيء  أفصح،  زوج  مجع   األزواج: 
﴿ۉ     ۉ   ې﴾)3)  قيـل: مجع زوجـة، قال ابن عباس  يف عائشـة :إهنا 

زوجته يف الدنيا واآلخرة)4)  وقد جيمع عىل زوجات .

وقالت طائفة منهم السهييل وغريه: إنام مل يقل يف حق الكفار األزواج ألهنن لسن بأزواج 
لرجاهلم يف اآلخرة، وألن التزويج حلية رشعية وهو من أمر الدين فجرد الكافرة منه، كام جرد 
منها امرأة نوح وامرأة لوط،  قيل:  إن الرس يف ذكر املؤمنني ونسائهم بلفظ األزواج أن هذا 
 اللفظ مشعر باملشاكلة واملجانسة واالقرتان ومنه قوله تعاىل﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾)5) 

وأرسار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العاملني.

***********

،َشْكَلنْيِ َكاَنا َأو  ٍء.َوُكلُّ َشْيَئنْيِ ُمْقرَتَِننْيِ ْوُع ِمْن ُكلِّ يَشْ ْنُف والنَّ ْوِج الصِّ ))) الزوج:الفرد الذي له قرين واأَلصل يِف الزَّ
)لسان العرب)/)9)(وقيل: ما له نظري من جنسه. َنِقيَضنْيِ

)))  البقرة 35.
)3)  األنبياء 90.

)4) البخاري))377).
)5)  الصافـات )) قــال عمر  :أزواجـهم أشباههم ونظراؤهم، وقاله اإلمام أمحد أيضًا ومنه قوله تعاىل: )وإذا 

النفوس زوجت( التكوير 7 ، أي قرن بني كل شكل وشكله يف النعيم والعذاب.
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ثانيا:ذكر اأزواجه

 1( أوالهن خدجية بنت خويلد(

ابن أسد بن عبد العزى بن قيص بن كالب تزوجها � بمكة وعمره مخس وعرشون سنة 
، وبقيت معه إىل أن أكرمه اهلل برسالته، فآمنت به ونرصته، فكانت له وزير صدق، وماتت 

-: قبل اهلجرة بثالث سنني يف األصح، وهلا خصائص

)-مل يتزوج عليها غريها .

)-أوالده كلهم منها إال إبراهيم  فإنه من رسيته مارية .

3-خري نساء األمة))).

ذلك))).   � اهلل  رسول  فبلغها    جربيل  مع  السالم  إليها  بعث  سبحانه   4-اهلل 
5-مل تسؤه قط ومل تغاضبه، ومل ينلها منه إيالء وال عتب قط وال هجر.

 6-أول امرأة آمنت باهلل ورسوله من هذه األمة)3) .

فلام توفاها اهلل سبحانه وتعاىل تزوج بعدها سودة  .

)2( سودة   بنت زمعة.

ابن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نرص بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، كربت 
فأمسكها، وهذا من خواصها: أهنا آثرت    عنده وأراد طالقها فوهبت يومها لعائشة 

))) واختلف يف تفضيلها عىل عائشة  عىل ثالثة أقوال ثالثها الوقف وسألت شيخنا ابن تيمية فقال: اختص كل 
واحدة منها بخاصة، فخدجية كان تأثريها يف أول اإلسالم، وكانت تسيل رسول اهلل وتثبته وتسكنه وتبذل دونه 
ماهلا، واحتملت األذى، وكانت نرصهتا يف أعظم أوقات احلاجة، فلها من النرصة والبذل ما ليس لغريها، 
وعائشة  تأثريها يف آخر اإلسالم، فلها من التفقه يف الدين وتبليغه إىل األمة وانتفاع نبيها بام أدت إليهم 

من العلم ما ليس لغريها.
))) عن أيب هريرة  قال أتى جربيل النبي � فقال يا رسول اهلل هذه خدجية قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام 
أو رشاب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا ومني وبرشها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال 
نصب( البخاري))380(وأما عائشة فإن جربيل  سلم عليها عىل لسان النبي قالت قال� يوما 
يا عائش هذا جربيل يقرئك السالم فقالت وعليه السالم ورمحة اهلل وبركاته ترى ما ال أرى تريد رسول اهلل(

البخاري)7))3).
)3) بل أول هذه األمة إيامنا عىل اإلطالق.
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لـُمـقامها معه، فكان يقسم  له وإيثارًا  تقربا إىل رسول اهلل وحبًا  بيومها حب رسول اهلل، 
لنسائه وال يقسم هلا وهي راضية بذلك، مؤثرة  لرىض رسول اهلل �  .

 .  بنت أيب بكر  3( الصديقة بنت الصديق عائشة(

يف  مقدمه  أول  باملدينة  هبا  وبنى  بثالث،  وقيل  بسنتني  اهلجرة  قبل  سنني  ست  بنت  وهي 
السنة األوىل وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثامن عرشة، وتوفيت باملدينة، ودفنت 

بالبقيع، وأوصت أن يصيل عليها أبو هريرة  سنة ثامن ومخسني  ومن خصائصها:

)-كانت أحب أزواج رسول اهلل � إليه))( .

)-مل يتزوج امرأة بكرا غريها.

3-كان ينزل عليه الوحي وهو يف حلافها دون غريها.

التخيري بدأ هبا فخريها فقال: )وال عليك أن ال تعجيل  آية  4-ملا أنزل اهلل عز وجل عليه 
حتى تستأمري أبويك( فقالت: أيف هذا أستأمر أبوي، فإين أريد اهلل ورسوله والدار اآلخرة، 

فاستن هبا بقية أزواجه، وقلن كام قالت))) .

يف  يتىل  وحيًا  وبراءهتا  عذرها  يف  وأنزل  اإلفك،  أهل  به  رماها  مما  برأها  سبحانه  اهلل   -5
املغفرة والرزق  الطيبات، ووعدها  بأهنا من  القيامة وشهد هلا  يوم  إىل  املحاريب والصالة 

الكريم .

6-أن األكابر من الصحابة  كان إذا ُأشكل عليهم أمر من الدين استفتوها فيجدون علمه.

 7-أن رسول اهلل � تويف يف بيتها ويف يومها وبني سحرها ونحرها ودفن يف بيتها.

َقة من حرير فقال النبي � :)إن   8-أن امللك أرى صورهتا للنبي قبل أن يتزوجها يف رَسَ
يكن هذا من عند اهلل يمضه()3) .

)))  ُسئـل أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها(البخاري))366(مسلم)384))
.  عن عمرو بن العاص

))) متفق عليه البخاري)468)(مسلم)475)).
َقة(: قطعة حرير جيد. )3)  متفق عليه البخاري)895)(مسلم)438)( و )رَسَ



ابن القيم – عادل الأ�صيوطي

68

نيل املرام   خمت�صر جالء الأفهام

9-أن الناس كانوا يتحرون هبداياهم يومها من رسول اهلل � ،تقربا إىل الرسول، وتكنى 
أم عبد اهلل))).

  4(حفصة بنت عمر بن اخلطاب( 

� ،وممن شهد بدرًا،  وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول اهلل 
توفيت سنة سبع وقيل ثامن وعرشين، ومن خصائصها:

فإهنا صوامة  تراجع حفصة،  أن  يأمرك  اهلل  )إن  فقال:  فأتاه جربيل  �  طلقها،  النبي  أن 
قوامة، وإهنا زوجتك يف اجلنة)))) .

)5( أم حبيبة بنت أيب سفيان   

مع  هاجرت  مناف،  عبد  بن  عبد شمس  بن  أمية  بن  حرب  بن  بنت صخر  رملة  واسمها 
اإلسالم،  هلا  اهلل  وأتم  باحلبشة،  فتنرص  احلبشة،  أرض  إىل  جحش  بن  اهلل  عبيد  زوجها 
دينار)3)،  أربعامئة  النجايش  عنه  وأصدقها  احلبشة،  بأرض  وهي   � اهلل  رسول  وتزوجها 
إنك  وقالت:  املدينة،  قدم  ملا  أبوها  عليه  جيلس  أن  اهلل  رسول  فراش  أكرمت  التي  وهي 

مرشك، ومنعته من اجللوس عليه.

   6( أم سلمة(

واسمها هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن مزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
اثنني وستني  توفيت سنة  بن عبد األسد،  قبله عند أيب سلمة  بن غالب، وكانت  بن لؤي 

ودفنت بالبقيع، وهي آخر أزواج رسول اهلل � موتًا، وقيل: بل ميمونة.

  ومن خصائصها:  أن جربيل دخل عىل النبي وهي عنده فرأته يف صورة دحية الكلبي)4) 

 »مل تنجب ولكن كناها النبي � بابن أختها أسامء »عبد اهلل بن الزبري  (((
))) املستدرك)6753(وسكت عنه الذهبي.

)3) الصحيح الوارد بالنسائي)3350(وأيب داود)07))(أربعة آالف وكان مهر سائر أزواجه أربع مائة درهم.
)4)  عن أيب عثامن قال: أنبئت أن جربيل أتى النبي وعنده أم سلمة قال: فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي اهلل: ألم 
سلمة: )من هذا؟( أو كام قال، قالت: هذا دحية الكلبي، قالت: وأيم اهلل ما حسبته إال إياه، حتى سمعت 

خطبة نبي اهلل خيرب خرب جربيل أو كام قال( البخاري )3634(صحيح.
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جها ابنها سلمة . جها ابنها عمر من رسول اهلل وذكر ابن إسحاق أن الذي زوَّ وزوَّ

)7( زينب  بنت جحش 

امللطب،  أميمة بنت عبد  إلياس بن مرض، وهي بنت عمته  بني خزيمة بن مدركة بن  من 
وكانت قبل عند مواله زيد بن حارثة وطلقها .

 ،((( قرآنًا  عليه  وأنزل  ساموات،  سبع  فوق  من  إياه  تعاىل  اهلل  جها  زوَّ أن  خصائصها:  من 
وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني   � وكانت تفخر بذلك عىل سائر أزواج رسول اهلل 

.  اهلل من فوق سبع سامواته، توفيت باملدينة سنة عرشين، ودفنت بالبقيع

.  8( زينب بنت خزيمة اهلاللية(

وكانت حتت عبد اهلل بن جحش، تزوجها سنة ثالث من اهلجرة، وكانت تسمى أم املساكني 
  .  لكثرة إطعامها املساكني، ومل تلبث عند رسول اهلل إال يسريا شهرين أو ثالثة وتوفيت

)9( جويرية  بنت احلارث:

من بني املصطلق، وكانت سبيت يف غزوة بني املصطلق، فوقعت يف سهم ثابت بن قيس 
فكاتبها، فقىض رسول اهلل � كتابتها، وتزوجها سنة ست من اهلجرة، وتوفيت سنة ست 
ومخسني، وهي التي أعتق املسلمون بسببها مائة أهل بيت من الرقيق، وقالوا: أصهار رسول 

. (((  اهلل �، وكان ذلك من بركتها عىل قومها

)10( صفية  بنت حيي.

 من ولد هارون  بن عمران أخي موسى   سنة سبع، فإهنا سبيت من خيرب، وكانت 
 قبله حتت كنانة بن أيب احلقيق، فقتله رسول اهلل � توفيت سنة ست وثالثني، وقيل سنة مخسني 

ومن خصائصها:

))) ﴿ ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ﴾ األحزاب 37 فقام فدخل عليها بال استئذان.
))) )حسن(أبو داود))393(ابن حبان)4054(أمحد)6365)).
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)-أن رسول اهلل � أعتقها، وجعل عتقها صداقها))) .

)-عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: صفية بنت هيودي، فبكت فدخل عليها النبي 
� وهي تبكي فقال: )ما يبكيك؟( قالت: قالت يل حفصة: أين ابنة هيودي، فقال النبي � 
: إنك البنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبم تفخر عليك؟! ثم قال: اتق اهلل يا 

حفصة))) .

)11( ميمونة  بنت احلارث اهلاللية .

تزوجها وبنى هبا وماتت برسف)3) ، وهي آخر من تزوج من أمهات املؤمنني، توفيت سنة 
ثالث وستني، وهي خالة عبد اهلل بن عبـاس  ،فإن أمه أم الفضل بنت احلارث، وهي 
خالة خالد بن الوليد أيضًا وهي التي اختلف يف نكاح النبي � هلا هل نكحها حالالً أو 

حمرمًا؟ فالصحيح أنه تزوجها حالالً .

قال احلافظ أبو حممد املقديس وغريه وعقد � عىل سبع ومل يدخل هبن .

***********

)))  قال أنس أمهرها نفسها، وصار ذلك سنة لألمة إىل يوم القيامة، أنه جيوز للرجل أن جيعل عتق جاريته صداقها 
. وتصري زوجته، عىل منصوص األمام امحد

))) )صحيح(ابن حبان))))7).
)3)  وهو عىل سبعة أميال من مكة.
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ثالثا:الذرية والكالم عنها يف م�صاألتني

املسألة األوىل يف لفظها، وفيها ثالثة اقوال:-
 ))(من ذرأ اهلل اخللق أي نرشهم وأظهرهم إال أهنم تركوا مهزها استثقاالً، فأصلها ذريئة 

باهلمز فعيلة من الذرء، وهذا اختيار صاحب الصحاح وغريه .
أوله  ضموا  لكنهم  وبالياء  الذال  وقياسها)ذرية(بفتح  الصغار،  النمل  وهو  الذر،  ))(من 

ومهزوا آخره، وهذا من باب تغيري النسب،وهذا القول ضعيف من وجوه:-
)-مالفة باب النسب .

)-إبدال الراء ياء وهو غري مقيس .
3-ال اشرتاك بني الذرية والذر إال يف الذال والراء، وأما املعنى فليسا بمفهوم واحد.

4-الذر من املضاعف، والذرية من املعتل أو املهموز، فأحدمها غري اآلخر .
)3( من ذرا يذرو إذا فّرق، ومنه قوله تعاىل: ﴿مت  ىت﴾))) وأصلها ذريوه فعليه، من 

الذرو ثم قلبت الواو ياء لسبق إحدامها بالسكون.  
الراجح:القول األول أصح ألن االشتقاق واملعنى يشهدان له، فأصل املادة من الذرء، قال 

اهلل تعاىل﴿ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ﴾))).
 املسألة الثانية يف معنى هذه اللفظة.

ال خالف بني أهل اللغة أن الذرية تقال عىل األوالد الصغار وعىل الكبار،قال تعاىل)ڭ  
ڭ))3) ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾)4)  

هل يدخل يف الذرية أوالد البنات؟ فيه قوالن:
)))يدخلون وهو مذهب الشافعي واحتج بـ:

)-اإلمجاع عىل دخول أوالد فاطمة  يف ذرية النبي � املطلوب هلم من اهلل الصالة، 

)))  الكهف 45.
)))  الشورى )).
)3)  البقرة 4)).

)4)  آل عمران 34).
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ألن أحدًا من بناته مل يعقب غريها.
)-قوله � عن احلسن: )ابني هذا سيد)))).

3- وملا أنزل اهلل سبحانه آية املباهلة ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    
ەئ  ەئ﴾)))دعا النبي � فاطمة وحسنًا وحسينًا وخرج للمباهلة.

ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   إبراهيم﴿چ   حق  يف  تعاىل  قال   -4
ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ﴾)3) وعيسى مل ينسب إىل إبراهيم 

إال من جهة أمه مريم عليها السالم.
))) ال يدخلون)4)  وهو مذهب أيب حنيفة .

فحجته:
)-أن ولد البنات إنام ينتسبون إىل آبائهم حقيقة، فولد اهلذيل هذيل ولو أمه هاشمية،فالولد 

يف النسب يتبع أباه، ويف احلرية والرق أمه، ويف الدين خريمها دينًا، وهلذا قال الشاعر:
  بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال األباعد 

)-لو وىص أو وقف عىل قبيلة مل يدخل فيها أوالد بناهتا من غريها .
3-وأما دخول أوالد فاطمة  يف ذرية النبي � فلرشف هذا األصل العظيم والوالد الكريم.
 4-وأما متسككم بدخول املسيح يف ذرية إبراهيم، فإنه مل يكن له أب، فنسبه من جهة األب 

مستحيل، فقامت أمه مقام أبيه)5) .
***********

))) البخاري)704)).
))) آل عمران )6.

)3)  األنعام 84 85، هكذا قال ابن القيم، والصواب: أهنم من ذرية نوح لذكر لوط وهو ابن أخي ابراهيم وليس 
 - ط3  بريوت   - العريب  الرتاث  إحياء  دار   )5(/(3( للرازي  الغيب  مفاتيح  انظر  يونس  وكذا  ذريته  من 

0)))هـ..
يدخل أبناء البنات يف الذرية يف باب الدعاد وال يدخلون يف املرياث إال إذا انفردوا )األرحام(.  (4(

أصح  يف  عصبته  احلال  هذه  يف  تكون  وهلذا  غريه،  أو  بلعان  إما  األب  جهة  من  نسبه  انقطع  من  كل  وهكذا   (5(
مسعــود ابــن  وقـول  النصوص،  مقتىض  وهو  أمحد،  األمام  عن  الروايات  إحدى  وهو   األقوال، 
فلو  األم،  إىل  انقطع من جهته عاد  فإذا  النسب يف األصل لألب،  بالصحة، ألن  له  والقياس يشهد  وغريه، 
قدر عوده من جهة األب، رجع من األم إليه وهكذا كام اتفق الناس عليه يف الوالء أنه ملوايل األب فإذا تعذر 

رجوعه إليهم صار ملوايل األم، فإذا أمكن عوده إليهم رجع من موايل األم إىل معدنه.
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 يف ذكر اإبراهيم خليل الرحمن

))(معنى إبراهيم بالرسيانية)أب رحيم(، واهلل جعله األب الثالث للعامل، فإن أبانا 
األول آدم، والثاين نوح وأهل األرض كلهم من ذريته))) ، وهو الثالث الذي جعل النبوة 

والكتاب يف ذريته .

الرسول  األنبياء غريه)))، وكان  أحد من  ملة  يتبع  أن   � اهلل سبحانه رسوله  يأمر  مل   )((
�  يويص أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا، أصبحنا عىل فطرة اإلسالم، وكلمة 

اإلخالص، ودين نبينا حممد، وملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلاًم، وما كان من املرشكني  .

)3( وسامه اهلل تعاىل:

)-إماما:

)-أمة:هو القدوة املعلم للخري .

3-والقانت: املطيع هلل املالزم لطاعته .

4-واحلنيف: املقبل عىل اهلل املعرض عام سواه، أما امليل فالزم معناه.

5-خليل الرمحن:

وسامه النبي � :

)- شيخ األنبياء)3).

)- خري الربية:عن أنس  قال جاء رجل إىل النبي � :فقال يا خري الربية: فقال:)ذاك 
إبراهيم))4)  . 

))) كام قال تعاىل ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾الصافات 77.
)))  فقال تعاىل ﴿ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ ڑڑ  ﴾ النحل 3)).

)3)  ملا دخل الكعبة وجد املرشكني قد صورا فيها صورته وصورة إسامعيل ابنه ومها يستقسامن باألزالم، فقال: 
ابن أيب شيبة)36905(واملطالب  باألزالم(بمعناه رواه  يستقسم  مل يكن  أن شيخنا  لقد علموا  اهلل،  )قاتلهم 

العالية بزوائد املسانيد الثامنية)4304(حسن.
)4) مسلم)369))
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ومن خصائصه:

)-أول من ُيكسَى يوم القيامة))).

)-وكان رسول اهلل أشبه اخللق به كام يف الصحيحني))) .

وإسحاق  إسامعيل  هبام  يعوذ  كان  أباكام  ويقول:)إن  واحلسني  احلسن  يعوذ  النبي  3-كان 
أعوذ بكلامت اهلل التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة()3).

 4-وكان أول من قرى الضيف، وأول من اختتن، وأول من رأى الشيب، فقال: ما هذا يا 
رب؟ قال: وقار. قال: رب زدين وقارا .

5-وقد شهد اهلل سبحانه بأنه وىّف ما ُأمر به)4).

 6-وكان كام قيل: قلبه للرمحن وولده للقربان وبدنه للنريان وماله للضيفان،والذبح مفسدة 
فنسخ يف حقه فصارت الذبائح والقرابني من اهلدايا والضحايا سنة يف أتباعه إىل يوم القيامة 

7-وهو الذي فتح لألمة باب مناظرة املرشكني وأهل الباطل وكرس حججهم، وقد ذكر اهلل 
سبحانه مناظراته يف القرآن مع إمام املعطلني، ومناظرته مع قومه املرشكني، وكرس حجج 

الطائفتني بأحسن مناظرة واقرهبا إىل الفهم وحصول العلم .

يف قوله تعاىل: ﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   8-قال ابن عبــاس  
ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ﴾)5) قاهلا نبيكم، وقاهلا إبراهيم 

حني ُألقي يف النار فجعل اهلل سبحانه عليه النار بردًا وسالمًا.

 9-وهو الذي بنى بيت اهلل وأذن يف الناس بحجه فكل من حجه واعتمره حصل إلبراهيم 

أنه قال: )إنكم حمشورون حفاًة عراًة غراًل ثم قرأ ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    � النبي   :عن  )))  عن ابن عباس 
إبراهيم(البخاري)3349) القيامة  يوم  ُيكسى  من  )أول   (04 األنبياء   ﴾ ڃچ  ڃڃڃ   ڄڄڄ  

مسلم)860)).
))) مسلم))7)).

البخاري ))337).  (3(
)4)  فقال تعاىل: ﴿ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئېئېئ  ىئ  ىئ﴾ النجم 36 - 37.

)5)  آل عمران )7).
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من مزيد ثواب اهلل وكرامته بعدد احلجاج واملعتمرين.

0)-أمر نبيه وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصىل حتقيقا لالقتداء به وإحياء آثاره))) .

))-حمبته لنا:عن ابن مسعود  قال:قال رسول اهلل � :)لقيت إبراهيم ليلة أرسي 
يب فقال: يا حممد أقرئ أمتك مني السالم، وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة عذبة املاء، وأهنا 

قيعان، وأن غراسها سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب())) .

***********

)))  قال تعاىل ﴿ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې﴾ البقرة 5)).
))) الرتمذي ))346( حسن.
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الف�صل ال�صاد�ص 

يف ذكر امل�صاألة امل�صهورة بني النا�ص وبيان ما فيها

وهي أن النبي � أفضل من إبراهيم فكيف طلب له من الصالة ما إلبراهيم؟!.

املتنافيني؟  األمرين  هذين  بني  اجلمع  فكيف  املشبه،  فوق  يكون  أن  أصله  به  املشبه  أن   مع 
ذكر ابن القيم أقوال بعض الطوائف وردَّها، ثم قال:

))) وقالت طائفة أخرى آل إبراهيم فيهم األنبياء الذين ليس يف آل حممد مثلهم، فإذا طلب 
للنبي وآلله من الصالة مثل ما إلبراهيم وآله - وفيهم األنبياء -، حصل آلل النبي من ذلك 
إبراهيم  وفيهم  لألنبياء  التي  الزيادة  وتبقى  األنبياء،  مراتب  يبلغون  ال  فإهنم  هبم،  يليق  ما 

ملحمد، فيحصل له بذلك من املزية ما مل حيصل لغريه . 

مقسومة  مجلة  األنبياء-  وآلله - وفيهم  إلبراهيم  احلاصلة  الصالة  جُيعل  أن  ذلك:  وتقرير 
- وفيهم  إبراهيم  آلل  حصل  ما  مثل  النبي  آلل  حيصل  ال  أنه  ريب  وال  وآله،  عىل ملحمد 
األنبياء- بل حيصل هلم ما يليق هبم، فيبقى قسم النبي والزيادة املتوفرة التي مل يستحقها آله 
متصة به، فيصري احلاصل له من جمموع ذلك أعظم وأفضل من احلاصل إلبراهيم، وهذا 

أحسن من كل ما تقدمه .

))) وأحسن منه أن يقال: حممد هو من آل إبراهيم، بل هو خري آل إبراهيم، كام روى عن 
ابن عباس  : يف قوله تعاىل﴿ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  
ڳ﴾))) قال ابن عباس  حممد من آل إبراهيم، وهذا نص فإنه إذا دخل غريه من 
األنبياء - الذين هم من ذرية إبراهيم - يف آله فدخول رسول اهلل � أوىل، فيكون قولنا: 
كام صليت عىل آل إبراهيم متناوالً للصالة عليه وعىل سائر النبيني من ذرية إبراهيم ثم قد 
أمرنا اهلل أن نصيل عليه وعىل آله خصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عمومًا 

وهو فيهم، وحيصل آلله من ذلك ما يليق هبم ويبقى الباقي كله له .

)))  آل عمران 33.
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وتقرير: هذا أنه يكون قد صىل عليه خصوصًا، وُطلب له من الصالة ما آلل إبراهيم وهو 
داخل معهم، وال ريب أن الصالة احلاصلة آلل إبراهيم ورسول اهلل معهم أكمل من الصالة 
احلاصلة له دوهنم، فيطلب له من الصالة هذا األمر العظيم الذي هو أفضل مما إلبراهيم 
هبذا  الصالة  من  له  املطلوب  وأن  أصله،  عىل  وجريه  التشبيه،  فائدة  حينئذ  وتظهر  قطعا، 
اللفظ أعظم من املطلوب له بغريه، فإنه إذا كان املطلوب بالدعاء إنام هو مثل املشبه به وله 
أوفر نصيب منه صار له من املشبه املطلوب أكثر مما إلبراهيم وغريه، وانضاف إىل ذلك مما 

له من املشبه به من احلصة التي مل حتصل لغريه))) .

))) ذكر احلافظ عبد اهلل الغامري يف)فضائل النبي يف القرآن ص7-8(الغرض من التشبيه:إما إحلاق أدنى بأعىل)زيد 
كالبدر(أو إحلاق املتأخر باملتقدم يف معنى من غري مالحظة تفاوت، والصالة اإلبراهيمية من هذا القبيل،ألن 

ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   تعاىل﴿ڤ   قوله  األفضلية،ونظريها  ال  النبوة  منشؤها  إبراهيم  عىل  الصالة 
األمة  استخالف  شبه   ،55 النور  چ﴾  ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ  
التفاوت بني االستخالفني،مع أن استخالف األمة املحمدية  اليهود من غري نظري إىل  املحمدية باستخالف 

)وهي املشبه( أكمل من استخالف اليهود)املشبه هبم(.
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الف�صل ال�صابع 

مل جمع بني حممد واآله ومل يجمع بني اإبراهيم واآله؟

)))األحاديث الصحاح مرصحة بذكر النبي وآله وأما إبراهيم وآله فجاءت بذكر أحدمها 
فقط.

وجوابه:-
)-إذا جاء ذكر إبراهيم وحده يف املوضعني فألنه األصل يف الصالة املخرب هبا، وآله تبع له 

فيها، فدل ذكر املتبوع عىل التابع واندرج فيه وأغنى عن ذكره .
)-وحيث جاء ذكر آله فقط فألنه داخل يف آله كام تقدم، فيكون ذكر آل إبراهيم مغنيا عنه.
3-وحيث جاء يف أحدمها ذكره فقط ويف اآلخر ذكر آله فقط كان ذلك مجعا بني األمرين، 

فيكون قد ذكر املتبوع الذي هو األصل، وذكر اتباعه بلفظ يدخل هو فيهم.
 

))) فلم جاء ذكر حممد باالقرتان بآله دون االقتصار عىل أحدمها؟.
وجوابه:-

عىل  الصالة  وأما  والدعاء،  الطلب  مقام  يف  ذكرت  آله  وعىل   � النبي  عىل  الصالة  )-أن 
الدعاء  موقع  وقعت  إذا  الطلبية  الواقع،واجلملة  وذكر  اخلرب  مقام  يف  جاءت  فإنام  إبراهيم 
تكرارها  يرشع  وهلذا  وحذفها،  اختصارها  من  أنسب  وتطويلها  بسطها  كان  والسؤال 
وإبداؤها وإعادهتا فإهنا دعاء، واهلل حيب امللحني يف الدعاء،كقوله � :)اللهم اغفر يل ما 
قدمت وما أخرت وما أرسرت وما أعلنت وما أرسفت وما أنت أعلم به مني أنت املقدم 

وأنت املؤخر ال إله إال أنت))))ولو قال اغفر يل كل ما صنعت كان أوجز .
فاملطلوب يزيد بزيادة الطلب وينقص بنقصانه، وأما اخلرب فهو خرب عن أمر قد وقع وانقىض 

ال حيتمل الزيادة والنقصان، فلم يكن يف زيادة اللفظ فيه كبري فائدة .
)-فلو قيل: صل عىل حممد، مل يكن يف هذا ما يدل عىل الصالة عىل آله، إذ هو طلب ودعاء 

))) متفق عليه.البخاري)0)))(مسلم))77).
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ينشأ هبذا اللفظ، ليس خربًا عن أمر قد وقع واستقر .
3-ولو قيل: صل عىل آل حممد، لكان النبي إنام ُيصىَل عليه يف العموم، فقيل: عىل حممد، 
يف  بدخوله  عليه  والصالة  بخصوصه  عليه  الصالة  بذلك  له  حيصل  فإنه  حممد  آل  وعىل 

آله،وهنا للناس طريقان:

أ-ذكر اخلاص بعد العام يعترب ذكر له مرتني، مرة بخصوص، ومرة يف اللفظ العام، وعىل 
تعاىل:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   وكقوله  وعمومًا  خصوصًا  مرتني  عليه  ُصيلَّ  قد  فيكون  هذا 

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ﴾))).

ب-ذكره بلفظ اخلاص يدل عىل أنه غري داخل يف اللفظ العام فيكون فيه فوائد:-

  - )ملا كان من أرشف النوع العام أفرد بلفظ دال عليه بخصوصه، كأنه باين النوع ومتيز عنهم
 - أنه يكون فيه تنبيه عىل أن الصالة عليه أصل، والصالة عىل آله تبع له، إنام نالوها بتبعيتهم له
- أن إفراده بالذكر يرفع عنه توهم التخصيص، وأنه ال جيوز أن يكون مصوصًا من اللفظ 

العام بل هو مراد قطعًا .

)))  األحزاب 7.
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الف�صل الثامن 

يف قوله اللهم بارك على حممد وعلى اآل حممد

)1( حقيقة الربكة:الثبوت واللزوم واالستقرار، فمنه برك البعري إذا استقر عىل األرض ، 
ومنه املربك ملوضع الربوك، والربكة: النامء والزيادة والتربيك: الدعاء بذلك .

بمعنى  تبارك:  األنباري:  ابن  وقال  املرتفع،  واملبارك:  ارتفع،  تبارك:  العباس:  أبو  وقال 
تقدس، وقال احلسن: تبارك: جتيء الربكة من قبله، وقال الضحاك: تبارك: تعظم، وقال 
اخلليل ابن أمحد: متجد، وقال احلسني بن الفضل: تبارك يف ذاته، وبارك من شاء من خلقه، 
 وهذا أحسن األقوال، فتباركه سبحانه وصف ذات له وصفٌة فعل، كام قال احلسني بن الفضل 

والذي يدل عىل ذلك أيضا أنه سبحانه يضيف التبارك إىل اسمه كام قال تعاىل﴿ڎ  ڎ  ڈ   
ڈ  ژ   ژ﴾))).

سبحانه  اهلل  إال  اللفظة  هبذه  يوصف  وال  بركاته،  وكثرت  عظم  معناه:  عطية:  ابن  وقال   
وتعاىل، وال تترصف هذه اللفظة يف لغة العرب، فال يستعمل منها مضارع وال أمر، قال: 
ـا مل يوصف به غري اهلل مل يقتض مستقباًِل، إذ اهلل سبحانه وتعاىل قد  وعلة ذلك أن تبارك لـمَّ

تبارك يف األزل. 

)2(واملقصود من)وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل آل إبراهيم( فهذا الدعاء 
يتضمن إعطاءه من اخلري ما أعطاه آلل إبراهيم وإدامته وثبوته له ومضاعفته وزيادته هذا 

حقيقة الربكة ))).

3- وملا كان هذا البيت املبارك املطهر أرشف بيوت العامل عىل اإلطالق خصهم اهلل بأمور: 

. بيته  أهل  إال من  نبي  السالم  عليه  إبراهيم  بعد  يأت  فلم  والكتاب،  النبوة  فيه   )-جعل 

)))  الرمحن 78.
)))   هذا معنى عظيم جدًا  ُيربز املعنى احلقيقي للربكة بالزيادة واإلستمرار، فلو قيل مثاًل : إن الربكة إلبراهيم 
وآله مئة درجة، فكل مصٍل يف كل مرة يطلب كتابة وفعل مثل هذا، فكيف بكل املصلني عليه � ، ويف كل 

األوقات؟!.
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)-وجعلهم أئمة هيدون بأمره إىل يوم القيامة، فكل من دخل اجلنة بعدهم فمن طريقهم. 
3-اختذ اهلل منهم اخلليلني إبراهيم وحممدًا عليهام السالم.

 4-جعل اهلل صاحب هذا البيت إماما للعاملني﴿  ھ    ے  ے  ۓ﴾))) .
5-أجرى عىل يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس وقبلًة هلم وحجًا .

6-أمر عباده بأن يصلوا عىل أهل هذا البيت كام صىل عىل أهل بيتهم وسلفهم.

7-ُأخرج منهم األمتني املعظمتني اللتني مل خترجا من أهل بيت غريهم وهم أمة موسى وأمة 
حممد عليهام، وأمة حممد متام سبعني أمة هم خريها وأكرمها عىل اهلل .

8-أبقى عليهم لسان صدق وثناء حسنًا يف العامل، فال يذكرون إال بالثناء والصالة .

9-جعلهم فرقانًا بني الناس، فالسعداء أتباعهم وحمبوهم، واألشقياء من أبغضهم وأعرض.

0)-جعل ذكرهم مقرونًا بذكره، فيقال إبراهيم خليل اهلل ورسوله ونبيه، وحممد رسول اهلل 
وخليله ونبيه، وموسى كليم اهلل ورسوله قال تعاىل﴿َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك﴾))) .

))-جعل خالص خلقه من شقاء الدنيا واآلخرة عىل أيدهيم، فلهم عىل الناس يد ال ُتنكر

))-كل خري ونفع وعمل صالح وطاعة هلل تعاىل حصلت يف العامل فلهم من األجر مثل 
أجور عامليها، فسبحان من خيتص بفضله من يشاء من عباده .

3)-خصهم من العلم بام مل خيص به أهل بيت سواهم من العاملني .

4)-خصهم من توحيده وحمبته وقربه واالختصاص به بام مل خيتص به سواهم .

َن هلم يف األرض، واستخلفهم فيها، وأطاع أهل األرض هلم ما مل حيصل لغريهم.   5)-مكَّ
6)-أيدهم ونرصهم وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم بام مل يؤيد غريهم .

7)-حما هبم آثار أهل الضالل والرشك وما يبغضه ويمقته ما مل يمحه بسواهم .

8)-غرس هلم من املحبة واإلجالل والتعظيم يف قلوب العاملني ما مل يغرسه لغريهم.

)))  البقرة 4)).
)))  الرشح 4.
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 9)-أظهر عىل أيدهيم من بركات الدنيا واآلخرة ما مل يظهره عىل يدي أهل بيت غريهم. 

0)-ومن بركاهتم: أن اهلل سبحانه رفع العذاب العام عن أهل األرض هبم وببعثتهم))). 
وكانت عادته سبحانه فيمن قبلهم إذا كذبوا أنبياءهم أهلكهم بعذاب يعمهم كقوم نوح 

وهود .

***********

﴿ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ   تعاىل  بقوله  له  وُيستشهد  صحيح،  ومعناه   القيم ابن  هذا نص كالم    (((
  ۇئ﴾األنفال 33. وذلك ألن النبي � من نسل إبراهيم وآله. أما غري األنبياء من نسل البيتني-إبراهيم
يف صحيح مسلم  -فليس بمعصوم، جيري عليهم ما جيري عىل غريهم من األحكام، لقوله�   � وحممد 

)ومن بطأ به عمله مل يرسع به نسبه) )699)).
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الف�صل التا�صع 

يف اختتام ال�صالة بال�صمني من اأ�صماء الرب  )احلميد واملجيد(

له من الصفات وأسباب  الذي  فاحلميد: فعيل من احلمد، وهو بمعنى حممود، وهو   (((
احلمد ما يقتيض أن يكون حممودًا وإن مل حيمده غريه، فهو محيد يف نفسه، واملحمود من تعلق 

به محد احلامدين، وهكذا املجيد واملمجد إليهام يرجع الكامل كله .

)) (فاحلمد يستلزم الثناء واملحبة للمحمود، فمن أحببته ومل تثن عليه مل تكن حامدا له حتى 
تكون مثنيًا عليه حمبًا له .

)3) املجد مستلزم للعظمة والسعة واجلالل، فعن أنس  عن النبي � أنه قال: )الظوا 
بياذا اجلالل واإلكرام)))) يعني الزموها وتعلقوا هبا، فاجلالل واإلكرام هو احلمد واملجد .

 فذْكر هذين االسمني احلميد املجيد عقيب الصالة عىل النبي وعىل آله مطابق لقوله تعاىل 
﴿ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ﴾)))  وملا كانت الصالة عىل النبي وهي 
به ورفع ذكره - محدًا وجمدًا - استلزم ثبوت ذنيك  ثناء اهلل تعاىل عليه وتكريمه والتنويه 
الوصفني للرب بطريق األوىل، إذ كل كامل يف العبد غري مستلزم للنقص فالرب أحق به ، 
وأيضًا: فإنه ملا طلب للرسول محدًا وجمدًا بالصالة عليه وذلك يستلزم الثناء عليه، ختم هذا 
املطلوب بالثناء عىل مرسله باحلمد واملجد، فيكون هذا الدعاء متضمنًا لطلب احلمد واملجد 

للرسول، واإلخبار عن ثبوته للرب سبحانه وتعاىل .

***********

))) )صحيح( الرتمذي)5)35( أمحد) 7596)).
)))  هود 73.
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 الف�صل العا�صر 
يف ذكر قاعدة يف هذه الدعوات والأذكار

كأنواع االستفتاحات وأنواع التشهدات يف الصالة وأنواع األدعية .

هل جيمعها أم يتخري منها؟.

))( قال بعض املتأخرين:يستحب أن جيمع بني تلك األلفاظ املختلفة ليصيب ألفاظ النبي 
�  يقينا فيام شك فيه الراوي، ولتجتمع له األدعية األُخر فيام اختلفت ألفاظها .

))(ونازعه يف ذلك آخرون وقالوا هذا ضعيف من وجوه:-

)-هذه طريقة حمدثة مل يسبق إليها أحد من األئمة املعروفني .

)-صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصيل أن يستفتح بجميع أنواع االستفتاحات، 
وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات، وأن يقول يف ركوعه وسجوده مجيع األذكار الواردة 
فيه، وهذا باطل قطعا، فإنه خالف عمل الناس، ومل يستحبه أحد من أهل العلم، وهو بدعة .

3-صاحبها ينبغي له أن يستحب للمصيل والتايل أن جيمع بني القراءات املتنوعة يف التالوة 
يف الصالة وخارجها، واملسلمون متفقون عىل أنه ال يستحب ذلك للقارئ .

4-النبي �  مل جيمع بني تلك األلفاظ املختلفة يف آن واحد، بل إما أن يكون قال هذا مرة 
وهذا مرة، كألفاظ االستفتاح والتشهد وأذكار الركوع والسجود وغريها، فاّتباعه يقتيض 

أن ال جيمع بينها، بل يقال هذا مرة وهذا مرة.

 5-املقصود: إنام هو املعنى، والتعبري عنه بعبارة مؤدية له، فإذا عرب عنه بإحدى العبارتني 
حصل املقصود، فال جيمع بني العبارات املتعددة .

ال  كام  معًا  واملبدل  البدل  بني  اجلمع  يستحب  فال  اآلخر،  عن  بدل  اللفظني  أحد  6-أن 
يستحب ذلك يف املبدالت التي هلا أبدال واهلل تعاىل اعلم .

***********





 الباب الرابع 
يف مواطن ال�صالة عليه � 

التي يتاأكد طلبها وجوبًا اأو ا�صتحبابًا موؤكدًا
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الف�صل الأول:الآثار ال�صحيحة )5) موطنا(

)1(آخر التشهد                                            )2( آخر القنوت .

)3(بعد التكبرية الثانية من صالة اجلنازة.  )4(خطب اجلمعة والعيدين واالستسقاء وغريها.  
)5(بعد إجابة املؤذن وبعد اإلقامة.             )6( الدعاء.

)7(عند دخول املسجد واخلروج منه.          )8( عىل الصفا واملروة.

)9(عند اجتامع القوم وتفرقهم.                   )10(عند ذكر اسمه �  .

)11(يوم اجلمعة.                                         )12(عند اهَلمَّ والشدائد وطلب املغفرة .

)13( عند تبليغ العلم والتذكري والقصص وإلقاء الدرس يف أول ذلك وآخره .

)14(عند َطنَّ األذن.                                       )15( عند ذكره يف قراءة صالة التطوع.

 الف�صل الثاين:املواطن املختلف فيها )2) موطنا( 

)1( التشهد األول.                                        )2( عند الوقوف عىل قربه .

)3(إذا قام من نوم الليل.                               )4( عند كتابة اسمه �  .

)5(عند ِخطبة الرجل املرأة يف النكاح.        )6( عند إملام الفقر أو خوف وقوعه .

)7(عقب الصلوات .                                     )8(عقب ختم القرآن .

)9(عند الذبيحة.                                            )10(يف كل موطن جيتمع فيه لذكر اهلل تعاىل.

)11(إذا نيس اليشء وأراد أن يذكره.           )12(بدل الصدقة عىل املحتاج.
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الباب الرابع 

يف مواطن الصالة عليه � يتأكد طلبها وجوبًا أو استحبابًاً مؤكدًا.

الف�صل الأول: الآثار ال�صحيحة )5) موطنًا(

)1( املوطن األول:آخر التشهد: 
وهو أمهها وقد أمجع املسلمون عىل مرشوعيته واختلفوا يف وجوبه فيها:-

الرأي األول :

القائلون ليس بواجب فيها،الطحاوي والقايض عياض.

واحتجوا بأدلة: األول:

)-بعمل السلف الصالح قبل الشافعي وإمجاعهم عليه .

)-وقد شنع الناس عليه املسألة جدًا.

3-وأيب هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأيب سعيد اخلدري وأيب موسى األشعري 
وعبد اهلل بن الزبري قال ابن عباس وجابر كان النبي � يعلمنا التشهد كام يعلمنا السورة 

من القرآن()))يعني وليس يف يشء من ذلك أمرهم فيه بالصالة عىل النبي � . 
 وجوابه:

بصحيح،  فليس  اإلمجاع  ومالفة  الشذوذ  إىل  بقوله  قال  ومن  الشافعي  نسبتكم  )-أما   
فقد قال به مجاعة من الصحابة ومن بعدهم كابن مسعود فإنه كان يراها واجبة يف الصالة 
ويقول: ال صالة ملن مل يصل فيها عىل النبي � . وأبو مسعود البدري وعبد اهلل بن عمر 
ذلك  نسيت شيئا من  فإن   � النبي  بقراءة وتشهد وصالة عىل  إال  تكون صالة  قاال: ال 
فاسجد سجدتني بعد السالم، ومن التابعني أبو جعفر حممد بن عيل والشعبي ومقاتل بن 

حيان، ومن أرباب املذاهب املتبوعني إسحاق بن راهويه .

))) مسلم )403).
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)-أما عمل السلف الصالح: فإما أن يكون بعملهم يف صالهتم فلم يزل مستمرًا قرنا بعد 
قرن، وإما بقول أهل اإلمجاع إهنا ليست بواجبة، فمع أنه ال يسمى عمال، ثم هو مذهب 

مالك وأيب حنيفة وأصحاهبام وغايته أنه قول كثري من أهل العلم .

3-وأما تشنيع املسألة عىل الشافعي فأي كتاب أو سنة أو إمجاع خالفه، وليس تتبع املسائل 
املستشنعة من عادة أهل العلم. 

الدليل الثاين:

 هذا تشهد ابن مسعود-الذي اختاره الشافعي-الذي علمه النبي � إياه ليس فيه الصالة 
عليه .

 وجوابه:

)-الشافعي إنام اختار تشهد ابن عباس   .

)-وهو يوجب التشهد وال ينفي وجوب غريه.

3-لو قدر أن أحاديث التشهد تنفي وجوب الصالة عىل النبي لكانت أدلة وجوهبا مقدمة عىل 
تلك، ألن نفيها ينبني عىل استصحاب الرباءة األصلية، ووجوهبا ناقل عنها، والناقل مقدم عىل 
املنفي، فكيف وال تعارض، فإن غاية ما ذكرتم تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب غريه، وما 

سكت عن وجوب يشء ال يكون معارضًا ملا نطق بوجوبه، فضال عن أن يقدم عليه.

4-إنكم توجبون السالم من الصالة، ومل يعلمهم النبي إياه يف أحاديث التشهد.

فإن قلتم:أوجبناه بقوله �: )حتريمها التكبري وحتليلها التسليم)))).

قيل: ونحن أوجبنا الصالة عليه باألدلة املقتضية هلا.

إجياب  من  مانعا  كان  عليه  الصالة  إجياب  من  مانعا  وحده  التشهد  تعليم  كان  5-وإن 
السالم،والعكس.

بسند  السنن  أصحاب  أخرجه   :3((  /  ( »الفتح«  ىف  احلافظ  قال  املحدثني)))3()د-ت-ن-هـ(  روضة   (((
صحيح، واأللباين يف أرواء الغليل)733(صحيح.
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عىل  يدل  ال  الصالة  وتعليمه  السالم  وجوب  عىل  داالً  للتشهد  تعليمه  يكون  6-وكيف 
وجوهبا؟!.

7-تعليمهم التشهد كان متقدمًا، بل لعله من حني فرضت الصالة، وأما تعليمهم الصالة 
عليه فمتأخر بعد األحزاب، فلو ُقدر التشهد نافيًا لوجوب الصالة عليه إذ مل ُيذكر فيه،لكان 

منسوخًا بأدلة الوجوب املتأخرة، كقوهلم )كيف نصيل عليك يف صالتنا(.

الدليل الثالث:

حديث ابن مسعود  وفيه: )وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، قال: فإذا أنت قلت ذلك 
فقد قضيت الصالة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد)))) ففيه أن من تشهد 

فقد متت صالته، إن شاء قام وإن شاء قعد، و لو كانت واجبة أو سنة لبينها � وذكرها .
 وجوابه:

الدارقطني يف  قاله   � اهلل  احلديث، وليست من كالم رسول  الزيادة مدرجة يف  )-هذه 
كتاب العلل.

)-فإن قيل: رويتم عن ابن مسعود  أن الصالة عىل النبي � واجبة يف الصالة وهذا 
الذي ساعدكم،فباطل فإن كان احلديث من كالم النبي � فهو نص يف عدم وجوهبا وإن 

كان من كالم ابن مسعود  فهو مبطل ملا رويتموه عنه.
وجوابه:

اأ - معناه: متت بام انضم إليها، كقوله يف الصدقة إهنا تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم، 

أي ومن ضم إليهم وسمي معهم يف القرآن، وهم الثامنية أصناف.

ب-ال يمكن االحتجاج هبذا األثر ال مرفوعًا وال موقوفًا،إذ ال خيلو إما أن يكون قوله مقترصًا 

عليه أو مضافًا إىل سائر واجباهتا، واألول حمال وباطل، والثاين حق ولكنه ال ينفي وجوب 
يشء مما تنازع فيه الفقهاء من واجبات الصالة، فضال عن نفيه وجوب الصالة عىل النبي � .

))) ابن عبد الرب يف التمهيد.
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الدليل الرابع:

حديث فضالة بن عبيد  أن رسول اهلل � سمع رجال يدعو يف صالته ومل حيمد اهلل ومل 
يصل عىل النبي، فقال النبي � :)عجل هذا( ثم دعاه فقال له أو لغريه : )إذا صىل أحدكم 

فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه، ثم يصيل عىل النبي، ثم يدعو بام شاء))))ومل يأمره باإلعادة .
 وجوابه:

للوجوب  وأمره  التشهد  يف  عليه  بالصالة  أمره   � النبي  ألن  لنا  حجة  )-احلديث 
حتّكم  املأمورين  بني  فالتفريق  هلام  متناوالً  األمر  كان  وإذا  بالتشهد،  أمره  نظري   فهو 

)-فإن قلتم: التشهد، عندنا ليس بواجب .

قلنا: احلديث حجة لنا عليكم يف املسألتني والواجب اتباع الدليل.

الدليل اخلامس:

النبي � مل يعلمها امليسء يف صالته، ولو كانت من فروض الصالة التي ال تصح إال هبا 
لعلمه إياها، كام علمه القراءة والركوع والسجود والطمأنينة يف الصالة  .

)-فلو كان واجبا ألمره به.

)-بدليل أنه مل يأمره باإلعادة.

3- سكوته عن األمر بغري ما أمره به يدل عىل أنه ليس بواجب، ألنه يف مقام البيان، وتأخري 
البيان عن وقت احلاجة غري جائز.

 وجوابه:

الركوع  وأذكار  من)الفاحتة  يشء  وجوب  ينفي  ال  التحقيق  عند  هذا  امليسء  )-حديث 
والسجود واالعتدال وتكبريات االنتقال والتشهد والسالم( بل غايته أن يكون قد سكت 

عن وجوبه ونفيه فإجيابه باألدلة املوجبة له ال يكون معارضا به.

)-فهل تقولون بعدم وجوب التكبريات والتشهد والسالم؟وعىل قولكم فال جيب استقبال 

)))  صحيح ابن خزيمة)0)7(تعليق األعظمي)صحيح(أبو داود))48)).
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القبلة، وال الصالة يف الوقت ألنه مل يأمره هبام، وهذا ال يقوله أحد.

3-فإن قلتم: إنام علمه ما أساء فيه وهو مل يسئ يف ذلك. 

قيل لكم: فاقنعوا هبذا اجلواب من منازعيكم يف كل ما نفيتم وجوبه بحديث امليسء هذا.

 4-وترك أمره للميسء به حيتمل أمورًا منها:

أ-أنه مل يسىء فيه.

ب-أو أنه وجب بعد ذلك .

ج-أو أنه علمه معظم األركان وأمهها، وأحال بقيتها عىل مشاهدته، أو عىل تعليم بعض 
الصحابة له،وإذا احتمل هذا مل يكن هذا املشتبه املجمل معارضًا ألدلة وجوب الصالة عىل 

النبي وال غريها من واجبات الصالة فضال عن أن يقدم عليها.

***********

الرأي الثاين :

القائلون بوجوب الصالة عىل النبي � آخر التشهد 

احتجوا باآليت:- الدليل األول:

 قوله تعاىل: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  
عىل  املطلق  وأمره  رسوله  عىل  والتسليم  بالصالة  املؤمنني  أمر  سبحانه  فاهلل  ڇ﴾))) 

الوجوب ما مل يقم دليل عىل خالفه، ويؤكده:-

أ-أن أصحابه  سألوه عن كيفية هذه الصالة املأمور هبا فقال: )قولوا: اللهم صل عىل 
حممد( احلديث.

يف  قرينني  ومها  الصالة  عن  فسألوه  به،  وأمرهم  عليه  التسليم  وذكر  التشهد  ب-علمهم 
األمر والوجوب.

))) األحزاب 56.
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ج-كانوا يسلمون عليه خارج الصالة بصيغ)السالم عليكم-السالم عليك يا رسول اهلل(
ولو كان املراد بالصالة والتسليم عليه خارج الصالة لوجب قوهلم السالم عليك أهيا النبي 

ورمحة اهلل وبركاته،ومن املعلوم أهنم مل يكونوا يتقيدون هبا .
اعرتا�ص:

الصالة  من  الصالة-السالم  يف  عليه  أمرين)السالم  حيتمل  علمتم  كام  والسالم  )-قوله 
نفسها قاله ابن عبد الرب(.

)-غاية ما ذكرتم إنام يدل داللة اقرتان الصالة بالسالم، والسالم واجب يف التشهد فكذا 
الصالة، وداللة االقرتان ضعيفة.

3-ال نسلم وجوب السالم وال الصالة، وهذا االستدالل منكم إنام يتم بعد تسليم وجوب 
السالم عليه. 

 وجوابه:

)-لفظ البخاري يف حديث أيب سعيد  وأيضا فإهنم إنام سألوا النبي عن كيفية الصالة 
والسالم املأمور هبام يف اآلية، ال عن كيفية السالم من الصالة .

)-مل نحتج بداللة االقرتان وإنام استدللنا باألمر هبا يف القرآن، وبينا أن الصالة التي سألوا 
النبي � أن يعلمهم إياها إنام هي الصالة عليه التي يف الصالة. 

3-كيف ُتعارض األدلة بأقوال املجتهدين وُتبطل مقتضاها وُتقدم عليها؟،والواجب العكس

 الدليل الثاين:
 أن النبي � كان يقول ذلك يف التشهد، وأمرنا أن نصيل كصالته، فيدل عىل وجوبه ويدل 

عليه أيضًا:
)-عن كعب بن عجرة :عن النبي � :أنه كان يقول يف الصالة عليه: اللهم صل عىل 

حممد وعىل آل حممد كام...)))).
)- عن مالك بن احلويرث قال النبي � :) صلوا كام رأيتموين أصيل())).

)))  مسند الشافعي )/)4،السنن الكربى للبيهقي)/0))))85)).
))) البخاري))63).
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الدليل الثالث:
حديث فضالة بن عبيد : أن النبي � قال له أو لغريه: )إذا صىل أحدكم فليبدأ بتحميد 

اهلل والثناء عليه، ثم ليصل عىل النبي ثم ليدع بعد بام شاء)))) 
اعرتا�صات:

)-النبي مل يأمر هذا املصيل باإلعادة، وقد تقدم جوابه .
)-هذا الدعاء كان بعد انقضاء الصالة ال فيها: بدليل حديث رشدين )بينا رسول اهلل 
� قاعد إذ دخل رجل فصىل فقال اللهم اغفر يل وارمحني فقال رسول اهلل � أهيا املصيل 

إذا صليت فقعدت فامحد اهلل بام هو أهله، وصل عيل، ثم ادعه)))) .
 وجوابه:

أ-رشدين ضعفه أبو ُزرعة وغريه فال يكون حجة مع استقالله، فكيف إذا خالف الثقات 
األثبات؟ ألن كل من روى هذا احلديث قال فيه: سمع النبي رجال يدعو يف صالته . 

ب-رشدين مل يقل يف حديثه أن هذا الداعي دعا بعد انقضاء الصالة، وال يدل لفظه عليه. 
ج-قوله:  )فامحد اهلل بام هو أهله( أراد به التشهد يف القعود وهلذا قال: إذا صليت فقعدت 

يعني يف تشهدك فأمره بحمد اهلل والثناء عليه والصالة عىل رسوله.
 3-الذي أمره أن يصيل فيه ويدعو بعد حتميد اهلل غري معني، فلم قلتم إنه بعد التشهد؟!.

 وجوابه:

إال يف  الدعاء  ثم  الصالة عىل رسوله  ثم  اهلل  الثناء عىل  فيه  الصالة موضع يرشع  ليس يف 
التشهد األخري، فإنه ال يرشع يف القيام والركوع والسجود اتفاقًا .

4-أمره فيه بالدعاء عقب الصالة عليه، والدعاء ليس بواجب فكذا الصالة عليه.
 وجوابه:

فيبقى اآلخر عىل  الدليل عىل عدم وجوب أحدمها،  فيقوم  يأمر بشيئني  أن  أ-ال يستحيل 
أصل الوجوب.

))) الرتمذي)3477(ابن حبان )960)(صحيح.
))) الرتمذي)3476(صحيح.
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ب-احلمد والثناء الواجب قبل الدعاء هو التشهد، وقد أمر �  به،ومل يكن اقرتان األمر 
بالدعاء به مسقطا لوجوبه، فكذا الصالة عىل النبي � .

ج-قولكم: الدعاء ال جيب - باطل، فإن منه ما هو واجب - وهو الدعاء بالتوبة واهلداية 
ترك  عىل  إال  يكون  ال  والغضب  عليه))))  يغضب  اهلل  يسأل  مل  )من   � ،قال   - وغريها 

واجب أو فعل حمرم .

5-لو كانت الصالة عىل النبي � فرضا يف الصالة مل يؤخر بياهنا إىل هذا الوقت حتى يرى 
رجاًل ال يفعلها فيأمره هبا،  ولكان العلم بوجوهبا مستفادًا قبل هذا احلديث. 

وجوابه:
مل نقل إهنا وجبت هبذا احلديث، بل هذا املصيل كان قد تركها فأمره النبي بام هو مستقر معلوم 
من رشعه، وهذا كحديث امليسء يف صالته فإن وجوب الركوع والسجود والطمأنينة عىل 
األمة مل يكن مستفادًا من حديثه وتأخري بيان النبي لذلك إىل حني صالة هذا األعرايب، وإنام 

أمره أن يصيل الصالة التي رشعها ألمته قبل هذا .

6-أن أبا داود والرتمذي قاال يف هذا احلديث: حديث فضالة فقال له أو لغريه بحرف أو 
ولو كان هذا واجبًا عىل كل مكلف مل يكن ذلك له أو لغريه.

وجوابه:
أ-الرواية الصحيحة )فقال له ولغريه)))).

ب-)أو( هنا ليست للتخيري، بل للتقسيم، واملعنى: أن أي مصل صىل فليقل ذلك، هذا أو 
غريه كام قال تعاىل: )َواَل ُتطِْع ِمنُْهْم آثاًِم َأْو َكُفوًرا))3).

ج-احلديث رصيح يف العموم بقوله: )إذا صىل أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل (فذكره.
د-يف رواية النسائي وابن خزيمة)4) علمهم رسول اهلل فذكره وهذا عام. 

))) الرتمذي)3373(حسن.
))) أمحد)33937(واحلاكم)840(صحيح عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي.

)3) سورة)الدهر(اإلنسان 34.
)4) النسائي)84))(ابن خزيمة)709).
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 الدليل الرابع :
ثالثة أحاديث كل منها ال تقوم احلجة به عند انفراده، وقد يقوي بعضها بعضا عند االجتامع:
الصالة  زكاة  فإهنا  عيل  والصالة  التشهد  ترتكن  فال  صالتك  يف  صليت  إذا  بريدة  )-)يا 

وسلم عىل مجيع أنبياء اهلل ورسله، وسلم عىل عباد اهلل الصاحلني)))) .
)-)ال يقبل اهلل صالة إال بطهور وبالصالة عيل)))) .

3-)ال صالة ملن مل يصل عىل نبيه))3).

الدليل اخلامس:

ثبت وجوهبا عن ابن مسعود وابن عمر وأيب مسعود األنصاري  وقد تقدم ذلك، ومل 
حيفظ عن أحد من الصحابة أنه قال ال جتب، وقول الصحايب إذا مل خيالفه غريه حجة، وال 

سيام عىل أصول أهل املدينة والعراق .

الدليل السادس:

)-هذا عمل الناس من عهد نبيهم إىل اآلن، ولو كانت غري واجبة مل يكن اتفاق األمة يف 
سائر األمصار واألعصار عىل قوهلا يف التشهد وترك اإلخالل هبا .

)-نقول ملنازعينا: ما منكم إال من أوجب يف الصالة أشياء بدون هذه األدلة.

هذا أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر وأين أدلة وجوبه من أدلة وجوب الصالة عىل النبي؟! 
القيء  من  الوضوء  ويوجب  مرسل،  بحديث  صالته  يف  قهقه  من  عىل  الوضوء  ويوجب 

والرعاف واحلجامة ونحوها بأدلة ال تقاوم أدلة هذه املسألة.

ومالك يقول: إن يف الصالة أشياء بني الفرض واملستحب ليست بفرض وهي فوق الفضيلة 

))) الدارقطني)340)(ضعيف جدا الضعيفة)540)).
))) الدارقطني))34)(لكن عمرو بن شمر وجابر ال حيتج بحديثهام وجابر أصلح من عمرو.

)3) الدارقطني))34)(إسناده ضعيف رواه الطرباين من حديث أيب بن عباس عن أبيه عن جده وعبد املهيمن ليس 
بحجة وأيب أخوه وإن كان ثقة احتج به البخاري فاحلديث املعروف فيه إنام هو من رواية عبد املهيمن ورواه 

الطرباين بالوجهني وال يثبت.
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واملستحبة يسميها أصحابه سننًا كقراءة سورة مع الفاحتة وتكبريات االنتقال واجللسة األوىل 
واجلهر واملخافتة، ويوجبون السجود يف تركها عىل تفصيل هلم فيه.

وأمحد يسمي هذه واجبات، ويوجب السجود لرتكها سهوا،فإجياب الصالة عىل النبي إن مل 
يكن أقوى من إجياب كثري من هذه فليست دوهنا. 

**************
)2( آخر القنوت :

استحبه الشافعي ومن وافقه واحتج :-

)-عن احلسن بن عيل   قال:علمني رسول اهلل � هؤالء الكلامت يف الوتر،قال:)قل: 
اللهم اهدين فيمن هديت، وبارك يل فيام أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقني رش ما قضيت، 
إنك تقيض وال يقىض عليك، وإنه ال يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وصىل اهلل عىل 

النبي)))) وهو قنوت الوتر ونقل إىل قنوت الفجر قياسا.

 )-ومستحب يف قنوت رمضان:إن عمر مجع الناس عىل قارئ واحد-أيب ابن كعب-وقال: 
وكانوا  الليل،  آخر  يقومون(يريد  التي  من  أفضل  عنها  ينامون  والتي  هذه،  البدعة  )نعمت 
يلعنون الكفرة، ثم يصيل عىل النبي � ،ثم يدعو ويستغفر للمؤمنني، ثم يكرب وهيوي ساجدًا. 

3-أن أبا حليمة معاذا كان يصيل عىل النبي يف القنوت)))  .

**************

)3( بعد التكبرية الثانية من صالة اجلنازة:

 ال خالف يف مرشوعيتها،واختلف أتصح بدوهنا، أم ال؟ والدليل عىل مرشوعيتها:

عليه  قلـت:   :(43/( املنــة  متـــام  يف  األلبــاين  وقــال  ضعيـف،  األلبــاين:  النسائـي)746)(   (((
مؤاخذتان:األوىل:عزوه هبذا التامم هلؤالء املذكورين خطأ إذ إن قوله يف آخره: »وصىل اهلل عىل النبي حممد«تفرد به 
النسائي وحده دوهنم الثانية:أن هذه الزيادة يف آخره ضعيفة ال تثبت كام قال احلافظ ابن حجر والقسطالين والزرقاين 
ويف سندها جهالة وانقطاع ،فراجع بيان ذلك إن شئت يف»التلخيص« و»رشح املواهب«لكننا ال نرى مانعا منها 
جلريان عمل السلف هبا كام ذكرت يف»تلخيص صفة الصالة«وقال ابن حجر يف التلخيص احلبري)/708:وقال 
النووي يف»رشح املهذب«:إهنا زيادة بسند صحيح أو حسن.قلت: وليس كذلك؛ فإنه منقطع؛فإن عبد اهلل بن عيل 

وهو ابن احلسني بن عيل مل يلحق احلسن بن عيل،وقد اختلف عىل موسى بن عقبة يف إسناده.
))) قال األلباين يف حتقيق فضل الصالة عىل النبي � ص87)07)(صحيح.
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)-أبو أمامة بن سهل أخربه رجل من أصحاب النبي � أن السنة يف الصالة عىل اجلنازة 
أن يكرب اإلمام ثم يقرأ بفاحتة الكتاب بعد التكبرية األوىل رسًا يف نفسه، ثم يصيل عىل النبي 

وخيلص الدعاء للجنازة يف التكبريات، ال يقرأ يف يشء منهن ثم يسلم رسا يف نفسه))) .

)-قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف  حيدث سعيد بن املسيب   قال: إن السنة يف 
صالة اجلنازة أن يقرأ بفاحتة الكتاب ويصيل عىل النبي ثم خيلص الدعاء للميت حتى يفرغ، 

وال يقرأ إال مرة واحدة، ثم يسلم يف نفسه))).

 3-عن ابن عباس   أنه صىل عىل جنازة بمكة فكرب ثم قرأ وجهر، وصىل عىل النبي �، 
ثم دعا لصاحبه فأحسن، ثم انرصف، وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصالة عىل اجلنازة)3) .

4-ُسئل أبو هريرة كيف نصيل عىل اجلنازة؟ فقال:أنا لعمر اهلل أخربك، اتبعها من أهلها، 
فإذا وضعت كربت، ومحدت اهلل تعاىل وصليت عىل نبيه، ثم أقول، اللهم إنه عبدك وابن 
عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن ال اله إال أنت، وأن حممدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم 
به، اللهم إن كان حمسنًا فزد يف إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ال حترمنا 

أجره، وال تفتنا بعده)4) .

5-كان ابن مسعود  إذا ُأيت بجنازة استقبل الناس وقال: يا أهيا الناس سمعت رسول 
الدعاء إال وهب اهلل  له يف  أمة، ومل جيتمع مائة مليت فيجتهدون  � يقول:)لكل مائة  اهلل 
ذنوبه هلم، وأنكم جئتم شفعاء ألخيكم فاجتهدوا يف الدعاء، ثم يستقبل القبلة، فإن كان 
رجاًل قام عند وسطه)5)، وإن كانت امرأة قام عند منكبها، ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك 
أنت خلقته، وأنت هديته لإلسالم، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم برسيرته وعالنيته، 

))) رواه الشافعي.األم )/70) بإسناد ضعيف.
))) رواه الشافعي إسناده صحيح)حتقيق فضل الصالة عىل النبي � لأللباين ص79ح)94)).

)3) املغني،)/363.
)4) املوطأ)7)(السنن الكربى للنسائي))085)(جامع األصول)))43( ]تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار 
الكتب العلمية[إسناده صحيح: أخرجه مالك املوطأ )536( عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه، فذكره.
)5)  عن نافع أيب غالب اخلياط قال« َشِهْدُت َأَنَس َصىلَّ َعىَل ِجَناَزِة َرُجٍل َفَقاَم ِعْنَد َرْأِسِه ، َفَلامَّ ُرِفَع ُأيِتَ بِِجَناَزِة اْمَرَأٍة 

ْنَصاِر ، َفَصىلَّ َعَلْيَها َفَقاَم َوَسَطَها( حم ))70))( د ))4)3( صححه األلباين. ِمْن ُقَرْيٍش َأْو ِمْن اأْلَ
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جئنا شفعاء له، اللهم إنا نستجري بحبل جوارك له، فإنك ذو وفاء وذو رمحة، أعذه من فتنة 
القرب وعذاب جهنم، اللهم إن كان حمسنًا فزد يف إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، 
اللهم نّور له يف قربه وأحلقه بنبيه. قال: يقول: هذا كلام كرب، وإذا كانت التكبرية األخرية 
قال: مثل ذلك ثم يقول: اللهم صل عىل حممد وبارك عىل حممد كام صليت وباركت عىل 
اغفر  اللهم  وأفراطنا،  أسالفنا  عىل  صل  اللهم  جميد،  محيد  إنك  إبراهيم،  وآل  إبراهيم، 

للمسلمني واملسلامت واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات ثم ينرصف))).
 6-ويف مسائل عبد اهلل بن أمحد عن أبيه قال: يصيل عىل النبي ويصيل عىل املالئكة املقربني)))

قال: القايض فيقول: اللهم صل عىل مالئكتك املقربني وأنبيائك املرسلني وأهل طاعتك 
أمجعني من أهل الساموات واألرضني، إنك عىل كل يشء قدير .

واختلف يف توقف صحة الصالة عليها:

)-فقال الشافعي وأمحد إهنا واجبة يف الصالة ال تصح إال هبا ورواه البيهقي عن عبادة بن 
. الصامت وغريه من الصحابة

)-وقال مالك وأبو حنيفة: تستحب وليست بواجبة وهو وجه ألصحاب الشافعي.

**************

))) عون املعبود وحاشية ابن القيم353/8.
)))  عون املعبود وحاشية ابن القيم355/8.
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)4( اخلطبة )اجلمعة والعيدين واالستسقاء وغريها(:

واختلف يف اشرتاطها لصحة اخلطبة  .

)-قال الشافعي وأمحد يف املشهور من مذهبهام: ال تصح اخلطبة إال بالصالة عليه � .

والدليل عىل مرشوعية الصالة عىل النبي يف اخلطبة:

صعد املنربعيل  فحمد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل النبي �، وقال: خري هذه األمة بعد 
نبيها أبو بكر والثاين عمر، وقال: جيعل اهلل اخلري حيث شاء))).

)-وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدوهنا-ال جتب-وهو وجه يف مذهب امحد  

واحتج لوجوهبا يف اخلطبة:

بقوله تعاىل﴿ڭ  ڭ  ڭ﴾))) قال ابن عباس  :رفع اهلل ذكره فال يذكر إال ذكر معه.  
وفيه نظر، ألن ذكره هو الشهادة له بالرسالة وهو الواجب يف اخلطبة بل ركنها االعظم)3) 

**************

)5( بعد اجابة املؤذن وعند االقامة 

انه سمع رسول اهلل � يقول: )إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما  )-عن ابن عمر  
يل  اهلل  سلوا  ثم  عرشًا،  هبا  عليه  اهلل  صىل  صالة  عيل  صىل  من  فإنه  عيل،  صلوا  ثم  يقول: 
الوسيلة، فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل، وأرجو أن اكون انا هو، فمن 

سأل اهلل يل الوسيلة، حلت عليه الشفاعة))4).

))) أمحد)837(حتقيق األرنؤوط:إسناده قوي.
)))  الرشح 4.

)3) قال � )كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد اجلذماء-مقطوعة(أبو داود))484(الرتمذي)06))( صحيح.
)4) )صحيح(النسائي)678(صحيح ابن خزيمة)8)4(ويف إجابة املؤذن مخس سنن هنا ثالثة منها والرابعة قوله 
� )من قال حني يسمع املؤذن: أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسوله رضيت 
باهلل ربا وبمحمد رسوال وباإلسالم دينا غفر له ذنبه(مسلم)877( واخلامسة أن يدعو اهلل بعد:قال رجل:يا 
رسول اهلل إن املؤذنني يفضلوننا فقال رسول اهلل: )قل كام يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه(أبو داود)4)5)

حسن لغريه.
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هذه  رب  اللهم  املنادي:  ينادي  قال حني  قال:)من   � اهلل  أن رسول    جابر  )-عن   
الدعوة القائمة والصالة النافعة صل عىل حممد وارض عني رىًض ال سخط بعده، استجاب 

اهلل له دعوته)))) .

**************

)6( عند الدعاء : وله ثالث مراتب 

)-أن يصيل عليه قبل الدعاء وبعد محد اهلل تعاىل .

أ-قال � :)إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل والثناء عليه، ثم ليصل عىل النبي �، ثم 
يدعو بام شاء)))).

ب- عن عبد اهلل  قال:كنت أصيل والنبي � وأبو بكر وعمر معه، فلام جلست بدأت 
بالثناء عىل اهلل تعاىل ثم بالصالة عىل النبي ثم دعوت لنفيس فقال النبي � :)سل تعطه سل 

تعطه))3).

)-أن يصيل عليه يف أول الدعاء وأوسطه وآخره)4).

 أ-عن جابر  قال:قال رسول اهلل � :)ال جتعلوين كقدح الراكب( فذكر احلديث وقال: 
)فاجعلوين يف وسط الدعاء ويف أوله ويف آخره))5).

ب-عن عيل  :ما من دعاء إال بينه وبني اهلل حجاب حتى ُيصىل عىل حممد، فإذا ُصيل 
عىل النبي انخرق احلجاب واستجيب الدعاء، وإذا مل يصل عىل النبي مل يستجب الدعاء)6) .

))) ضعيف الرتغيب والرتهيب)/43))7)).
الصالة،  من  الفاحتة  بمنزلة  للدعاء  النبي  عىل  اهلل(،والصالة  بحمد  بلفظ)فليبدأ  للنمري)/0)3  االستذكار   (((
وهذه املواطن كلها رشعت الصالة عىل النبي فيها أمام الدعاء كمفتاح للدعاء كام أن مفتاح الصالة الطهور.

)3)  الرتمذي)593(قال األلباين:حسن صحيح.
)4) وهذا قطعا أكملها.

البزار وفيه موسى بن عبيدة  الزوائد )756))( رواه  اهليثمي يف جممع  الرزاق)/5))ح)7))3( قال  )5)  عبد 
وهو ضعيف.

)6) الديلمي.انظر كنز العامل )/88ح)70)3(وقال نبيل سعد الدين سليم جرار يف كتاب اإليامء إىل زوائد األمايل 
واألجزاء 48/5)ح)4474(إسناده ضعيف جدا.
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ج-عن عمر  الدعاء موقوف بني السامء واألرض ال يصعد منه يشء حتى تصيل عىل 
نبيك � ))).

3-أن يصيل عليه يف أوله وآخره وجيعل حاجته متوسطة بينهام .

أ-عن عبد اهلل بن برس  يقول: قال رسول اهلل �: )الدعاء كله حمجوب حتى يكون أوله 
ثناء عىل اهلل عز وجل وصالة عىل النبي ثم يدعو يستجاب لدعائه)))) .

  ،� النبي  الداراين:من أراد أن يسأل اهلل حاجته فليبدأ بالصالة عىل  ب-قال أبو سليامن 
وليسأل حاجته وليختم بالصالة عىل النبي، فالصالة مقبولة واهلل أكرم أن يرد ما بينهام .

**************

)7(عند دخول املسجد واخلروج منه

 )-عن أيب هريرة  أن رسول اهلل � قال: )إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم عىل النبي 
وليقل: اللهم افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج فليسلم عىل النبي، وليقل: اللهم أجرين 

من الشيطان الرجيم))3).

)-عن فاطمـــة بنت احلســني   عن فاطمة  قالت: كان رسول اهلل � إذا دخل 
املسجد قال: )اللهم صل عىل حممد وسلم، اللهم اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبواب رمحتك) 

وإذا خرج قال مثل ذلك إال أنه يقول: )أبواب فضلك))4) .

**************

)))  الرتمذي)486(قال األلباين:حسن.
الطرق  هذه  بمجموع  احلديث  أن  القول  وخالصة   57/5 الصحيحة  يف  األلباين  للنسائي،قال  اللفظ  هبذا    (((

والشواهد ال ينزل عن مرتبة احلسن إن شاء اهلل تعاىل عىل أقل األحوال.
)3)  صحيح ابن خزيمة))45( قال األلباين: إسناده جيد وهو عىل رشط مسلم.

تدرك  مل  احلسني  بنت  فاطمة  ألن  انقطاع  وفيه  ماجه))77(صحيح  أمحــد)6)64)(الرتمــذي)4)3(ابن    (4(
. جدهتا فاطمة
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)8( عىل الصفا واملروة

 )-عن ابن عمر   :أن النبي � كان يكرب عىل الصفا ثالثا يقول: ال إله إال اهلل وحده ال 
رشيك له له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير، ثم يصيل عىل النبي، ثم يدعو ويطيل 

القيام والدعاء، ثم يفعل عىل املروة مثل ذلك)))) .

)-عن وهب بن األجدع قال سمعت عمر  خيطب الناس بمكة يقول:إذا قدم الرجل 
منكم حاجًا فليطف بالبيت سبعًا، وليصل عند املقام ركعتني، ثم يستلم احلجر األسود، ثم 
البيت فيكرب سبع تكبريات، بني كل تكبريتني محد اهلل  فيقوم عليها ويستقبل  بالصفا  يبدأ 

تعاىل وثناء عليه عز وجل وصالة عىل النبي ومسألة لنفسه، وعىل املروة مثل ذلك))) .

**************

)9( عند اجتامع القوم قبل تفرقهم

)-قال �: )ما جلس قوم جملسًا، ثم تفرقوا ومل يذكروا اهلل ومل يصلوا عىل النبي �، إال 
كان عليهم من اهلل تِرة، إن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم))3).

 )-عن عائشة  قالت:زينوا جمالسكم بالصالة عىل النبي � )4) 

**************

)10( عند ذكره  � اختلف يف وجوهبا كلام ذكر اسمه �  

 القول األول:

 جتب الصالة عليه كلام ذكر اسمه �  قاله أبو جعفر الطحاوي وابو عبد اهلل احلليمي 
واحتجوا:

)-عن أيب هريرة  عن النبي � :)رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عيل))5)

))) حتقيق كتاب فضل الصالة عىل النبي �  لأللباين:ص74ح)78(ضعيف.
))) قال األلباين يف أرواء الغليل 5/3)) إسناده جيد.

)3)  كتاب)فضل الصالة عىل النبي�( ص)5حديث)54(حتقيق:األلباين)صحيح(.
)4) قال السخاوي يف املقاصد احلسنة )/380ح)548(الديلمي بسند ضعيف.

)5)  الرتمذي)3545(قال األلباين:حسن صحيح، ورغم بكرس الغني:لصق بالرتاب وبفتح الغني:ذل.
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ورغم أنفه دعاء عليه وذم له، وتارك املستحب ال يذم وال يدعى عليه .

)-عن أيب هريرة  عن النبي � أنه صعد املنرب فقال: )آمني آمني آمني(وفيه )من ذكرت 
عنده فلم يصل عليك فامت فدخل النار فأبعده اهلل، قل: آمني، فقلت: آمني)))).

3- عن أنس  قال:قال رسول اهلل � :)من ذكرت عنده فليصل عيل، فإنه من صىل عيل 
مرة صىل اهلل عليه عرشًا)))) واألمر ظاهر الوجوب.

يصل عيل))3)  فلم  عنده  ذكرت  من  البخيل  )إن  قال:   � النبي  عن    احلسني  4-عن 
ُأذكر عند  أن  ُشحًا  به  )كفى  فلم يصل عيل))4)  اذكر عنده  أن  البخل  املؤمن من  )بحسب 
رجل فال يصيل عيل))5) فإذا ثبت أنه بخيل فالبخل اسم ذم وتارك املستحب ال يستحق اسم 

الذم)6) ثم البخيل مانع ما وجب عليه، فمن أدى الواجب عليه كله مل يسم بخياًل.

5- أن اهلل  أمر بالصالة والتسليم عليه، واألمر املطلق للتكرار، وال يمكن أن يكون كل 
وقت، وإنام عند رشوط وأساليب تقتيض تكرارها وهي ذكره � إلخباره برغم أنف من 

ذكر عنده فلم يصل عليه.

6-أمر اهلل عباده بالصالة عليه عقب إخباره بأنه ومالئكته يصلون)7) عليه، ومل تكن مرة 
وانقطعت بل متكررة، وهلذا ذكرها مبينًا هبا فضله، فتكرارها يف حقهم أحق وآكد لألمر .

7-أكد اهلل السالم باملصدر)التسليم(واملقتيض املبالغة والزيادة يف كميته وذلك بالتكرار.

8-لفظ الفعل املأمور به يدل عىل التكثري)صىلَّ وسلَّم( إلنه مشدد.

)))  صحيح ابن خزيمة)888)(إسناده جيد.ط 3املكتب اإلسالمي )/))9حتقيق د/حممد مصطفى األعظمي.
)))  جامـع األحاديــث0)/4)3ح)97)))( وقال:أخرجــه الطيالســي )ص 83)، رقم ))))( ، والنسائي 
)6/))، رقم 9889( ، وأبو يعىل )75/7، رقم )400( . قال اهليثمي))/37)(:رجاله رجال الصحيح.

)3)  ابن حبان يف صحيحه)909(صحيح.
درجة  عن  ينقص  صحيح،قلت:وال  )/)76ح)960(الرتمذي:حسن  اإلحياء  أحاديث  ختريج  يف  العراقي   (4(

احلسن.
)5) اجلامع الصغري))967(األلباين ) ضعيف ( انظر حديث رقم : 87)4 يف ضعيف اجلامع. 

)6)  وقال النبي � )وأي داٍء َأدوأ من البخل( البخاري)37)3).
)7) بصيغة املضارع)يصلون(الدال عىل احلال واالستقبال أي التجدد املستمر إىل يوم القيامة.
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9-األمر بالصالة عليه مقابل إحسانه لألمة وهدايتهم-بل لو ُصيلَّ عليه بعدد أنفاسه مل   
يكن موفيًا حلقه-فجعل ضابط شكر النعمة بالصالة عليه عند ذكر اسمه وهلذا ُسمى من مل 

يصل عليه عند ذكر اسمه بخياًل وأبخل الناس.

0)-هنى اهلل األمة أن جيعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم))) فينبغي أن خيص باقرتان 
اسمه بالصالة عليه.

 ))-أخرب النبي � أن من ذكر عنده فلم يصل عليه خطئ طريق اجلنة كام سبق.

فلوال أن الصالة عليه واجبة عند ذكره مل يكن تاركها مطئًا لطريق اجلنة.

))-من َذكر النبي أو ُذكر عنده فلم ُيصل عليه فقد جفاه - إذ مل يؤد ما وجب عليه - وال 
جيوز ملسلم جفاؤه، و جفاؤه مناف لكامل حبه وتقديم حمبته عىل النفس واألهل واملال، )ال 

يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني)))) .

3)-وإذا ثبت وجوهبا عىل من ذكر عنده فوجوهبا عىل الذاكر نفسه أوىل، كسامع السجدة 
إذا أمر بالسجود إما وجوبا أو استحبابا فوجوهبا عىل التايل أوىل واهلل اعلم .

القول الثاين:

أمر استحباب ال أمر إجياب، وهذا قول ابن جرير وأدلتهم.

)-السلف الصالح وهم القدوة مل يكن أحدهم كلام ذكر النبي يقرن الصالة عليه باسمه، 
وهذا يف خطاهبم للنبي أكثر من أن يذكر، فإهنم كانوا يقولون: يا رسول اهلل، مقترصين عىل 

ذلك، فلو كانت الصالة عليه واجبة عند ذكره ألنكر عليهم تركها .

)-لو كانت واجبة كلام ذكر لبّينه النبي � ألمته بيانًا يقطع العذر وتقوم به احلجة.

))) سورة النور 63 مل جيعل اشتغاهلم بالصالة عذرا هلم يف التخلف يف إجابته واملبادرة إىل طاعته فإذا مل تكن الصالة 
التي فيها شغل عذرا يستباح هبا تأخري إجابته فكيف ما دوهنا من األسباب واألعذار

))) البخاري)4)(مسلم)44(فذكر أنواع املحبة الثالثة فإذا املحبة إما حمبة إجالل وتعظيم كمحبة الوالد وإما حمبة 
حتنن وود ولطف كمحبة الولد وإما حمبة ألجل اإلحسان وصفات الكامل كمحبة الناس بعضهم بعضا وال 

يؤمن العبد حتى يكون حب الرسول عنده اشد من هذه املحاب كلها.
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القول، بل قد حكي اإلمجاع عىل أهنا  ُيعرف عن أحد من الصحابة والتابعني هذا  3-ال   
ليست من فروض الصالة فكيف جتب خارج الصالة؟!.

 4-لو وجبت عند ذكره دائام لوجب عىل املؤذن، أن يقول أشهد أن حممدًا رسول اهلل ثم 
يصيل عليه، وهذا ال يرشع له يف األذان فضاًل أن جيب عليه.

 5-جيب عىل من سمع النداء إجابته كام يقول املؤذن، ومل يسن أو جيب غريه أو الصالة .

هل  واختلف  اتفاقًا،  ورسوله  عبده  حممدًا  أن  وأشهد  قوله  عند  ينتهي  األول  6-التشهد 
يرشع أن يصيل عليه؟ والقول بوجوهبا يف األول مردود، كام سيأيت بعد قليل.

7-املسلم إذا دخل يف اإلسالم بتلفظه بالشهادتني مل حيتج أن يقول: �.

8-اخلطيب يف اجلمع واألعياد وغريمها ال حيتاج أن يصيل عىل النبي يف نفس تشهدها .

ليؤدي  قراءته  ويقطع  اسمه،  بذكر  مر  كلام  القارئ  عىل  لوجبت  ذكر  كلام  وجبت  9-لو 
الواجب، ولو كان واجبًا لكان الصحابة والتابعون أقوم وأرسع إىل أدائه وترك إمهاله.

0)-لو وجبت كلام ذكر لوجب الثناء عىل اهلل عز وجل كلام ذكر اسمه، ومل يوجبه أحد.

))-لو قال أحد: حممد رسول اهلل صل عىل حممد وكثري يسمعه للزم صالهتم وفيه مشقة، 
وإن قلتم ال جتب نقضتم مذهبكم. 

وإن قلتم: جتب، مرة أو أكثر، كان حتكاًم بال دليل، ومبطلكم.

))-الشهادة له بالرسالة أفرض وأوجب من الصالة عليه بال ريب. 

**************
)11( يوم اجلمعة

 )-قال � :)أكثروا عيل من الصالة يف كل يوم مجعة، فإن صالة أمتي تعرض عيل يف كل 
يوم مجعة، فمن كان أكثرهم عيل صالة كان أقرهبم مني منزلة)))) .

))) البيهقي يف السنن الكربى )5995( ويف الشعب ))303( وقال صاحب )اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد( 
فضل  حتقيق  يف  تضعيفه،أهـ.األلباين  عن  تراجع  ثم  احلديث  هذا  ضعف  قد  األلباين  كان  وقد   79(/4

الصالة)40(صحيح لغريه.
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)-عن أيب مسعود االنصاري  عن النبي � قال:)أكثروا عيّل من الصالة يوم اجلمعة، 
فإنه ليس أحد يصيل عيل يوم اجلمعة إال عرضت عيل صالته)))). 

اجلمعة)  يوم  عيّل  الصالة  �:)أكثروا  النبي  عن  احلسن  مراسيل  يف  تقدم   3-وقد 
النسيان،  العلم  غائلة  فإن  اجلمعة،  يوم  العلم  انرشوا  أن  العزيز:  عبد  بن  عمر  4-كتب 

وأكثروا الصالة عىل النبي يوم اجلمعة.

**************

 )12( عند اهلم والشدائد وطلب املغفرة  

عن ُأيب بن كعب  قال: كان رسول اهلل � إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال:)يا أهيا الناس 
اذكروا اهلل، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء املوت بام فيه، جاء املوت بام فيه، قال أيب: 
قلت: يا رسول اهلل إين أكثر الصالة عليك فكم أجعل لك من صاليت؟ فقال ما شئت، قال: 
قلت: الربع؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خري لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن 
فإن زدت فهو خري لك، قال:  قال: ما شئت،  فالثلثني؟  زدت فهو خري لك، قال: قلت: 

أجعل لك صاليت كلها؟ قال: إذًا ُتكفي مهك، وُيغفر لك ذنبك) ))) .

**************

)13( عند تبليغ العلم والتذكري والقصص 

قد  الناس  من  أناسا  )إن  العزيز:  عبد  بن  عمر  كتب  وآخره  ذلك  أول  يف  الدرس  وإلقاء 
الُقّصاص من قد أحدثوا يف الصالة عىل خلفائهم  الدنيا بعمل اآلخرة، وإن من  التمسوا 
وأمرائهم ِعدل صالهتم عىل النبي �، فإذا جاءك كتايب هذا فمرهم أن تكون صالهتم عىل 

النبيني ودعاؤهم للمسلمني عامة ويدعوا ما سوى ذلك()3).

))) اجلامع الصغري وزياداته)088)(األلباين ) صحيح ( انظر حديث رقم : 08)) يف صحيح اجلامع.
 (37/(  ((670( الرتغيب  صحيح،صحيح  الذهبي:  وقال   )3587( احلاكم   )(457( الرتمذي  )حسن(   (((

)حسن صحيح(.
)3) قال ابن حجر يف الفتح 534/8عند ح)9)45( روى إسامعيـــل بن إسحاق يف كتاب أحكام القرآن له بإسناد 

حسن وقال األلباين يف حتقيق فضل الصالة عىل النبي � ص68ح)76(صحيح.
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ويكفي يف هذا قول النبي � لعيل: )ألن هيدي اهلل بك رجاًل واحدًا خري لك من أن يكون 
لك محر النعم)))) .

فحقيق باملبلغ عن رسول اهلل- الذي أقامه اهلل سبحانه يف هذا املقام- أن يفتتح كالمه بحمد 
العباد، ثم  بالوحدانية وتعريف حقوقه عىل  اهلل تعاىل والثناء عليه ومتجيده واالعرتاف له 

بالصالة عىل رسول اهلل والثناء عليه، وأن خيتمه أيضا بالصالة عليه تسليام .

**************

 )14(عند طنني األذن 

عن أيب رافع  قال:قال رسول اهلل � )إذا َطنّت ُأذن أحدكم فليصل عيل، وْليُقل ذكر 
اهلل بخري من ذكرين)))) .

**************

 )15( عند ذكره يف قراءة صالة التطوع  

حال القراءة إذا مر بذكره وقف وصىل عليه)3).

عن احلسن قال: إذا مر بالصالة عىل النبي فليقف وليصل عليه يف التطوع،  ونص أمحد عليه 
فقال: إذا مر املصيل بآية فيها ذكر النبي فإن كان يف نفل صىل عليه .

**************

))) متفق عليه.البخاري))370(مسلم)406)).
َوإِْسَناُد  َكثرٍِي،  بِاْختَِصاٍر  اُر  َواْلَبزَّ اَلَثِة،  الثَّ يِف  ايِنُّ  رَبَ الطَّ َرَواُه  الزوائد0)/38)))4)7)(  جممع  يف  اهليثمي  قال   (((
ايِنِّ يِف اْلَكبرِِي َحَسٌن. وحكم عليه األلباين بالوضع يف اجلامع الصغري)599)(وقال العجلوين يف كشف  رَبَ الطَّ
اخلفاء )/03)))9)(وقد رواه ابن خزيمة يف صحيحه عن أيب رافع وهو ممن التزم الصحيح وبه شنعوا عىل 

ابن اجلوزي يف زعمه أنه موضوع انتهى.
)3) قد ثبت أن الرسول� كان إذا مر بآية رمحة سأل وبآية عذاب استعاذ فيجوز هنا باعتبار الصالة علية من باب 

الدعاء.
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الفصل الثاين:املواطن املختلف فيها )12 موطنا(

))) التشهد األول اختلف فيه: 

القول األول:قال أمحد وأبو حنيفة ومالك والشافعي يف األم واملشهور من مذهبه اجلديد 
ُيصىل عليه � يف التشهد األول  استحبابًا واحتجوا: 

)-عن ابن عمر         قال: كان رسول اهلل � يعلمنا التشهد:)التحيات الطيبات الزاكيات 
هلل، السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته، السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني، أشهد 
أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن حممدًا عبده ورسوله، ثم يصيل عىل النبي) � ))(.

إذا جلست يف صالتك فال ترتكن  بريدة  :)يا   � اهلل  قال:قال رسول    بريدة  )-عن 
الصالة عيل فإهنا زكاة الصالة)))( قالوا وهذا يعم اجللوس األول واآلخر.

 3-أن اهلل تعاىل أمر املؤمنني بالصالة والتسليم عىل رسوله � فدل أنه متى رشع التسليم 
رشعت الصالة، وهلذا ملا سأله الصحابة)قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصيل عليك؟( 

فدل أن الصالة مقرونة بالسالم، ومعلوم أن املصيل يسلم عليه �  يف التشهد األول. 

4-وألنه حمل يستحب فيه ذكر الرسول فاستحب فيه الصالة عليه، ألنه أكمل يف ذكره.

5-وألن يف حديث حممد بن إسحاق كيف نصيل عليك إذا نحن جلسنا يف صالتنا؟.

املناقشة:

)-هذه االحاديث ضعيفة بموسى بن عبيدة وعمرو بن شمر وجابر اجلعفي.

)-وال تدل ألن املراد بالتشهد: األخري دون األول .

3- ولو رشعت ذلك لكانت واجبة يف هذا املحل كام يف األخري لتناول األمر هلام.

4- ولو كانت مستحبة هنا الستحب فيه الصالة عىل آله وإبراهيم وآله والدعاء ألهنا صفة 
املأمور هبا،ومل يكن فرق بني التشهد األول واألخري .

)))  الدارقطني إسناده ضعيف جدا )تنقيح التحقيق للذهبي)/73)وقال:هذا ضعيف عن ضعيف(.
)))  الدارقطني إسناده)340)(ضعيف اجلامع)456(واجلامع الصغري)469)(ضعيف جدا.
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 القول اآلخر: الشافعي يف القديم: ليس التشهد األول بمحل لذلك وحجته.

)-ألن التشهد األول ختفيفه مرشوع، وكان النبي � إذا جلس فيه كأنه عىل الرضف))) .

)-ومل يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه، وال علمه لألمة، وال يعرف أن أحدا من الصحابة 
استحبه واهلل اعلم.

**************

)2( عند الوقوف عىل قربه  �

  )- كان ابن عمر       يقف عىل قرب النبي � فيصيل عىل النبي ويدعو أليب بكر وعمر   )))(.

)-وعن ابن عمر   أنه كان إذا أراد سفرًا أو قدم من سفر جاء قرب النبي � فصىل عليه 
ودعا ثم انرصف)3( .

**************

)3( إذا قام الرجل من نوم الليل 

قال ابن مسعود : يضحك اهلل عز وجل إىل رجلني: رجل لقي العدو وهو عىل فرس من 
أمثل خيل أصحابه، فاهنزموا وثبت، فإن قتل استشهد، وإن بقي فذلك الذي يضحك اهلل 
إليه، ورجل قام يف جوف الليل ال يعلم به أحد، فتوضأ فاسبغ الوضوء، ثم محد اهلل وجمّده 
انظروا إىل  إليه، يقول:  الذي يضحك اهلل  القرآن، فذلك  �، واستفتح  النبي  وصىل عىل 

عبدي قائاًم ال يراه أحد غريي)4( . 

**************

أبو داوود )995( ضعيف، الرضف: احلجارة املحامة عىل النار.  (((
))) املوطأ)398).
)3) املوطأ)947).

)4) النسائي يف السنن الكربى)0703)(املعجم الكبري للطرباين)8798).
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)4(عند كتابة اسمه � ))(

ذلك  يف  اسمي  دام  ما  له  يستغفرون  املالئكة  تزل  مل  كتاب  يف  عيل  صىل  � :)من  )-قال 
الكتاب)))) .

)-عن ابن عباس  قال:قال رسول اهلل � )من صىل عيل يف كتاب مل تزل الصالة جارية 
له ما دام اسمي يف ذلك الكتاب))3) .

3-وقال سفيان الثوري لو مل يكن لصاحب احلديث فائدة إال الصالة عىل رسول اهلل فإنه 
يصيل عليه ما دام يف ذلك الكتاب .

**************

)5( عند ِخطبة الرجل املرأة يف النكاح 

يف قــوله تعاىل﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴾)4) قال:  عـن ابـن عباس  
﴿ڃ  چ    له  باالستغفار  املالئكة  وأمر  له،  ويغفر  نبيكم  عىل  يثني  تعاىل  اهلل  أن  يعني 
چ  چ  چ﴾ أثنوا عليه يف صالتكم ويف مساجدكم ويف كل موطن ويف خطبة النساء 

فال تنسوه. 

**************

)6( عند إملام الفقر أو خوف وقوعه  

عن سمرة السوائي قال: كنا عند النبي � إذ جاءه رجل فقال:يا رسول اهلل ما أقرب األعامل 
قال:)صالة  زدنا  اهلل  رسول  يا  األمانة(قلت:  وأداء  احلديث  وجل؟قال:)صدق  عز  اهلل  إىل 

))) وإن كانت اآلثار فيه ضعيفة،لكنا وضعناه هنا يف املختلف فيه من باب )من ذكرت عنده(،ومل نرتكه يف املواضع 
الصحيحة ألنه مل يثبت عند الكتابة بسند صحيح.وإن كان ذلك جائزًا، بل مستحب من باب األدب واحلب.

واهلل أعلم.
اهليثمى  ، رقم 835)( قال  الطربانى ىف األوسط ))/)3)  السيوطي يف مجع اجلوامع)5506( أخرجه  ))) قال 
))/37)( : فيه برش بن عبيد الداريس كذبه األزدى وغريه.وقال األلباين يف الضعيفة)6)33(ضعيف جدا.

)3) قال العراقي يف ختريج اإلحياء)/764ح)964( وقال ابن كثري: ال يصحح وقال الذهبي أحسبه موضوعًا.
)4) األحزاب 56 موقوف.
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الفقر) تنفي  الذكر والصالة عيل  يا رسول اهلل زدنا قال: )كثرة  الليل وصوم اهلواجر(قلت: 
قلت: يا رسول اهلل زدنا قال: )من أمَّ قومًا فليخفف، فإن فيهم الكبري والعليل والضعيف وذا 

**************احلاجة)))).
)7(عقيب الصلوات مستحب 

قال أبو بكر حممد بن عمر: كنت عند أيب بكر بن جماهد فجاء الشبيل، فقام إليه أبو بكر بن جماهد 
فعانقه وقبل بني عينيه، فقلت: له يا سيدي يفعل هذا بالشبيل وأنت ومجيع من ببغداد يتصورونه 
أنه جمنون، فقال يل: فعلت به كام رأيت رسول اهلل يفعل به، وذلك أين رأيت رسول اهلل يف املنام 
وقد أقبل الشبيل فقام إليه وقبل بني عينيه، فقلت: يا رسول اهلل أتفعل هذا بالشبيل، فقال: هذا يقرأ 
 بعد صالته ﴿ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾ ))) إىل آخرها، ويتبعها بالصالة عيل 
ويف رواية: أنه مل يصل صالة فريضة إال ويقرأ خلفها لقد جاءكم رسول من انفسكم إىل آخر 
السورة، ويقول: ثالث مرات صىل اهلل عليك يا حممد، قال: فلام دخل الشبيل سألته عام يذكر 

**************بعد الصالة فذكر مثله )3).
)8(عقب ختم القرآن)4( 

نص اإلمام أمحد عىل الدعاء عقيب اخلتمة،كان أنس إذا ختم القرآن مجع أهله ولده،  وإذا 
كان هذا من آكد مواطن الدعاء وأحقها باالجابة فهو من آكد مواطن الصالة عليه � . 

**************
)9( عند الذبيحة

اختلف فيها:

)-فاستحبها الشافعي قال: والتسمية عىل الذبيحة بسم اهلل، فإن زاد فخري، وال أكره 

))) معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين0)/99ح)54)3(وضعناه هنا بناًء عىل حديث أيب )كم أجعل لك من 
صاليت؟

)))  التوبة 8)).
ال يوجد هنا دليل، ورؤيا غري األنبياء ال تصلح دلياًل  رشعيًا، لكن جيوز من حيث أن الدعاء مستجاب عقب   (3(

الصلوات عىل العموم أو عىل الوارد هنا يف جعل الصالة عليه يف الدعاد وأهنا  من أسباب االستجابة.
)4) يدخل حتت باب الدعاء وليس فيه نص رصيح قاطع.واهلل أعلم.
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مع تسميته أن يقول: صىل اهلل عىل رسول اهلل، بل أحبه له .

)-ونازعه أصحاب اإلمام أيب حنيفة فإهنم كرهوا الصالة يف هذا املوطن، ذكره صاحب 
املحيط، وعّلله بقوله: ألن فيه اإلهالل لغري اهلل تعاىل .

**************

)10( يف كل موطن جيتمع فيه لذكر اهلل تعاىل  

عن أيب هريرة  عن النبي � انه قال: )إن هلل سيارة من املالئكة، إذا مروا بحلق الذكر 
قال بعضهم لبعض: اقعدوا، فإذا دعا القوم أّمنوا عىل دعائهم، فإذا صلوا عىل النبي صلوا 

معهم حتى يفرغوا، ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى هلؤالء يرجعون مغفورًا هلم)))) .

**************

)11( إذا نيس اليشء أو أراد ذكره :

مستحب عن أنس  قال: قال رسول اهلل � :)إذا نسيتم شيئا فصلوا عيل تذكروه إن 
شاء اهلل)))).

**************
)12( يف بدل الصدقة عن املعرس من ال مال له

عن أيب سعيد  قال:قال رسول اهلل � :)أيام رجل مل يكن عنده صدقة فليقل يف دعائه 
اللهم صل عىل حممد عبدك ورسولك وصل عىل املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلامت 

فإهنا له زكاة))3) .

))) جامع األحاديث القدسية قسم الضعيف واملوضوع لعصام الدين الصبابطي )/0)ح)355( البن النجار عن أبى 
هريرة، وقال يف كنز العامل ج)/876). ) ضعيف (. وإنام وضعناه هنا محاًل عىل حديث )ما جلس قوم..(.

؛َفإِنَّ َصاَلَتُه  َث بَِحِديٍث َفَنِسَيُه،َفْلُيَصلِّ َعيَلَّ دِّ )))  الوارد يف عمل اليوم والليلة البن السني)87)(: »َمْن َأَراَد َأْن حُيَ
َعيَلَّ َخَلًفا ِمْن َحِديثِِه، َوَعَسى َأْن َيْذُكَرُه«قال يف عجالة الراغب )/)34ح)88)(-إسناده ضعيف جًدا؛فيه 
ثالث علل: األوىل:الربيع بن بدرة مرتوك، كام يف »التقريب«.الثانية: عثامن بن أيب حرب الباهيل؛جمهول؛كام 
حرب  أيب  بن  عثامن  فبني  االعتدال«)3/)3(.الثالثة:اإلعضال؛  الضعفاء»)))40(و»ميزان  يف  يف«املغني 

الباهيل ورسول اهلل � واسطتان.وضعناه هنا ألن يف الصالة عليه ذكر اهلل عىل املعنى العام، واهلل أعلم.
املستدرك)75)7) يف  احلاكم  املفرد)640(وصححه  األدب  الصغري)5047(ويف  اجلامع  يف  األلباين  ضعفه   (3(

تعليق الذهبي يف التلخيص صحيح.



 الباب اخلام�س 
 يف الفوائد والثمرات 

احلا�صلة بال�صالة عليه � )40( فائدة
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1-امتثال أمر اهلل سبحانه وتعاىل

2-موافقته سبحانه وان اختلفتا، فصالتنا دعاء وسؤال، وصالته تعاىل عليه ثناء وترشيف 
3-موافقة املالئكة فيها .

4-حصول عرش صلوات من اهلل عىل املصيل مرة .

5-أنه يرفع عرش درجات.

6-أنه يكتب له عرش حسنات. 

7-أنه يمحي عنه عرش سيئات .

8-أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، فهي تصاعد الدعاء إىل رب العاملني .

9-سبب لشفاعته إذا قرهنا بسؤال الوسيلة له أو أفردها .

10-أهنا سبب لغفران الذنوب كام تقدم . 

11- أهنا سبب لكفاية اهلل العبد ما أمهه .

12- أهنا سبب لقرب العبد منه يوم القيامة .

13- أهنا تقوم مقام الصدقة لذي العرسة .

14- أهنا سبب لقضاء احلوائج. 

15- أهنا سبب لصالة اهلل عىل املصيل وصالة مالئكته عليه. 

16- أهنا زكاة للمصيل وطهارة له .

17- أهنا سبب لتبشري العبد باجلنة قبل موته .

18- أهنا سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة  .

19-أهنا سبب لرد النبي الصالة والسالم عىل املصيل واملسلم عليه  .

20-أهنا سبب لتذكر العبد ما نسيه كام تقدم  .

21- أهنا سبب لطيب املجلس وأن ال يكون حرسة عىل أهله يوم القيامة.

22-أهنا سبب لنفي الفقر .
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23- أهنا تنفي عن العبد اسم البخيل إذا صىل عليه عند ذكره  

24-أهنا جتعل صاحبها عىل طريق اجلنة وختطئ بتاركها عن طريقها.

 25-أهنا تنجي من نتن املجلس الذي ال يذكر فيه اهلل ورسوله.

26-أهنا سبب لتامم الكالم الذي ابتدئ بحمد اهلل والصالة عىل رسوله .

27-أهنا سبب لوفور نور العبد عىل الرصاط. 

28-أهنا خيرج هبا العبد عن اجلفاء  .

29-أهنا سبب إلبقاء اهلل الثناء احلسن للمصيل عليه بني أهل السامء واألرض.

30-أهنا سبب الربكة يف ذات املصيل وعمله وعمره وأسباب مصاحله.

31-أهنا سبب لنيل رمحة اهلل له ألن الرمحة إما بمعنى الصالة وإما من لوازمها.

32-أهنا سبب لدوام حمبته للرسول وزيادهتا .

33-أهنا سبب ملحبة اهلل للعبد  .

أوامره وال شك  من  معارضة ليشء  فيه  يبقى  فال  قلبه  العبد وحياة  هلداية  34-أهنا سبب 
35-أهنا سبب لعرض اسم املصيل عليه �  وذكره عنده .

 36-أهنا سبب لتثبيت القدم عىل الرصاط واجلواز عليه)1( .

37-أهنا أداء ألقل القليل من حقه وشكر له عىل نعمته التي أنعم اهلل هبا علينا.

38-أهنا متضمنة لذكر اهلل وشكره ومعرفة إنعامه عىل عبيده بإرساله .

39-املصيل عليه قد رصف سؤاله إىل حماب اهلل ورسوله واجلزاء من جنس العمل.

 40-من َعلَّموا أمته دينه وما جاء به ودعاهم إليه فيوفيهم اهلل أجورهم كاملة .

**************

أحيانا ويتعلق  أمتي يزحف عىل الرصاط وحيبو  النبي وفيه ورأيت رجال من  املسيب يف رؤيا  بن  )))  عن سعيد 
احيانا فجاءته صالته عيلَّ فأقامته عىل قدميه وأنقذته رواه أبو موسى املديني وبنى عليه كتابه يف - الرتغيب 

والرتهيب - وقال هذا حديث حسن جدًا.





الباب ال�ساد�س
يف ال�صالة على غري النبي واآله ت�صليما
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الفصل األول: الصالة عىل سائر األنبياء � .	•

الفصل الثاين: الصالة عىل غري األنبياء.	•

أوال: وأما من سوى األنبياء فآل النبي �  يصيل عليهم بغري خالف بني األمة.	•

ثانيا:هل يصىل عىل آله منفردين عنه؟.	•

ثالثا: الصالة عىل غري آله من الصحابة ومن بعدهم .	•

رابعا:اختلفوا يف السالم هل هو يف معنى الصالة؟ .	•
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الف�صل الأول: ال�صالة على �صائر الأنبياء � 

أما سائر األنبياء واملرسلني َفـُيصىَل عليهم وُيسلَّم، أما السالم عليهم:فمنه قوله تعاىل:﴿پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ﴾))) ﴿ڄ  ڄ  
وغريه  جماهد  ﴾)4)قال  ٿ  ٺ   ٺ   ﴾)3)﴿ٺ   ڭ   ۓ   ۓ   ڄ﴾)))﴿ے  

وتركنا عليهم يف اآلخرين، الثناء احلسن ولسان الصدق لألنبياء كلهم  وأما الصالة عليهم:

� قال: )صلوا عىل أنبياء اهلل ورسله فإن اهلل بعثهم كام   أن النبي  )-فعن أيب هريرة 
بعثني))5) .

)-عن ابن عباس   قال:قال رسول اهلل � :)إذا صليتم عيل فصلوا عىل أنبياء اهلل فإن 
اهلل بعثهم كام بعثني))6).

3-وقد حكى اإلمجاع منهم النووي وغريه عىل أن الصالة عىل مجيع النبيني مرشوعة .

هي  أصحابه  قال  ولكن  نبينا،  غري  عىل  ُيصىل  ال  أنه  رواية    مالك  عن  حكي  4-وقد 
مؤولة بمعنى أّنا مل ُنتعبد بالصالة عىل غريه من األنبياء كام تعبدنا اهلل بالصالة عليه �  .

**************

)))  الصافات 79 80.
)))  الصافات 08)-09).
)3)  الصافات 9))-0)).

)4)  الصافات 30).
)5) )حسن(انظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته لأللباين))378).

فحديثه  ضعيفا  كان  وإن  القيم:وموسى  ابن  ))/69)ح)6358(ضعيف.أهـ.قال  الفتح  يف  احلافظ  قال   (6(
يستأنس به.
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الف�صل الثاين: ما �صوى الأنبياء

أوال: وأما من سوى األنبياء 

فآل النبي �  يصيل عليهم بغري خالف بني األمة .

)))اختلف موجبو الصالة عىل النبي يف وجوهبا عىل آله عىل قولني مشهورين للشافعية :

)-جتب.                                )-ال جتب .

))( اختلف أصحاب أمحد يف وجوب الصالة عىل آله:

)- جتب بلفظ)اآلل(.          )-ال جتب  .

)3(حكى بعض الشافعية اإلمجاع عىل أن الصالة عىل اآلل مستحبة ال واجبة، وال يثبت يف 
ذلك إمجاع .

ثانيا:هل يصىل عىل آله منفردين عنه؟ فهذه املسألة عىل نوعني: 

اللفظ ال  � داخاًل، فاإلفراد يف  يقال:)اللهم صل عىل آل حممد( فيجوز ويكون  ))(أن 
املعنى .

))(أن يفرد واحد منهم بالذكر فيقال )اللهم صل عىل عيل أو عىل حسن..(فاختلف فيه .

ثالثا: الصالة عىل غري آله من الصحابة ومن بعدهم 

ابن عباس وطاووس وأيب حنيفة  مىض، وهو قول  من  عمل  من  ذلك  يكن  مل  )أ( مكروه 
ومالك وأصحاب الشافعي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز))) 

وهلم ثالثة أوجه:

)-منع حتريم. 

اص قد أحدثوا  )))  كتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل اآلخرة وأن الُقصَّ
يف الصالة عىل خلفائهم وأمرائهم عدل صالهتم عىل النبي فإذا جاءك كتايب فمرهم أن تكون صالهتم عىل 
النبيني ودعاؤهم للمسلمني عامة ويَدعوا ما سوى ذلك. قال ابن حجر يف الفتح 534/8عند ح)9)45) 
عىل  الصالة  فضل  حتقيق  يف  حسن،األلباين  بإسناد  له  القرآن  أحكام  كتاب  يف  إسحاق  بن  إسامعيل  روى 

النبي� ص68ح)76( صحيح.
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)-األكثرون منع كراهة تنزيه.قال النووي وهو الصحيح.

3-ترك األوىل وليس بمكروه .

واحتجوا:))(قال ابن عباس   ال تصلح الصالة عىل أحد إال عىل النبي � ولكن 
ُيدعى للمسلمني واملسلامت باالستغفار.

البدع وقد هنينا عن  � وآله صارت شعار أهل  النبي  النووي:الصالة عىل غري  ))( قال 
شعارهم(فالرافضة يصلون عيل أئمتهم بأسامئهم وال يصلون عىل غريهم ممن هو خري منهم 

وأحب إىل الرسول، فينبغي أن خيالفوا يف هذا الشعار .

)3(مل يكن من عمل من مىض من األمة ولو كان خريا لسبقونا إليه.

)4(صار قول )عز وجل وسبحانه وتعاىل(مصوصا باهلل يذكر مع اسمه وال يسوغ استعامله 
لغريه،فالصالة صارت مصوصة بالنبي تذكر مع اسمه فال يعطى غري النبي � مرتبته.

 )5(أمر اهلل تعاىل أال ُيدعى باسمه كام ُيدعى غريه)))فكيف جتعل الصالة عىل غريه مثله.

)6(النبي � رّشع ألمته يف التشهد أن يسلموا عىل عباد اهلل الصاحلني ثم يصلوا عليه فعلم 
أن الصالة عليه حقه الذي ال يرشكه فيه أحد. 

)7(ذكر  األمر بالصالة عليه يف معرض حقوقه � وخصائصه))) فحق له خاصة وآله 
تبع.

 )8(رشع  الدعاء لبعضنا واالستغفار أحياًء وأمواتًا،بينام رشع الصالة عليه حيا وميتا.

)9(املؤمن بحاجة أن ُيدعى له باملغفرة والرمحة والنجاة من العذاب والنبي � ال حيتاج.

يقال  أو  ببعض األمة،  باختصاصها  يقال  أن  فإما  الصالة عىل غريه سائغة  )0)(لو كانت 
جتوز عىل كل مسلم.

فإن قيل: باختصاصها ،فال وجه له وهو ختصيص من غري مصص.

))) ﴿چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ﴾ النور 63.
))) التي خصه هبا من حتريم نكاح أزواجه، وجواز نكاحه ملن وهبت نفسها له، وإجياب اللعنة ملن آذاه وغري ذلك.
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 وإن قيل: بعدم االختصاص ، وإهنا تسوغ لكل من يسوغ الدعاء له فيدخل أهل الكبائر.

ضابط  له  ليس  عليه  دليل  ال  أنه  مع  فهذا  غريهم،  دون  الصاحلني  عىل  جتوز  قيل:  وإن 
فالصالح وغريه وصف يقبل الزيادة والنقصان. 

أبو  القايض  قال  وآله   النبي  غري  عىل  الصالة  جتوز  فقالوا  آخرون  ذلك  يف  )ب(وخالفهم 
احلسني بن الفراء واحلسن البرصي وخصيف وجماهد ومقاتل بن سليامن ومقاتل بن حيان 
وأمحد نص عليه يف رواية أيب داود وقد سئل أينبغي أن يصيل عىل أحد إال عىل النبي قال 
أليس)قال عيل لعمر  صىل اهلل عليك(؟ وقول إسحاق بن راهويه وأبو ثور وحممد بن 

جرير الطربي وغريهم واحتجوا بوجوه:- 

بعده  واألئمة  ڻ﴾)))  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ﴿ڱ   تعاىل  قال   )((
يأخذون الصدقة كام كان يأخذها فيرشع هلم أن يصلوا عىل املتصدق كام كان يصىل

))( عن عبد اهلل بن أيب أوىف قال كان النبي � إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عىل آل 
فالن، فأتاه أيب بصدقته، فقال: )اللهم صل عىل آل أيب أوىف))))واألصل عدم االختصاص، 

وهذا ظاهر يف أنه هو املراد من اآلية .

اهلل  فقال: )صىل  اهلل صل عيل وعىل زوجي  يا رسول  قالت:  امرأة  أن    )3(عن جابر 
عليك وعىل زوجك))3)  .

وجوابه:

أ-فهذا يف غري حمل النزاع، ألن كالمنا يف أنه هل يسوغ ألحدنا أن يصيل عىل غري النبي وآله 
أم ال؟ وأما صالة النبي عىل من صىل عليه فتلك مسألة أخرى.

ب-وأما صالته فيخص من أراد ببعض ذلك احلق.  

)))  التوبة 03).
)))  متفق عليه:البخاري)497)(مسلم)078)).

)3) أمحد))8)5)(ابو داود يف السنن)533)(ابن حبان)6)9(صحيح.



ابن القيم – عادل الأ�صيوطي

((8

نيل املرام   خمت�صر جالء الأفهام

)4(عن جابر  أن عليا  دخل عىل عمر  وهو مسجى قال صىل اهلل عليك))) 

ثم قال: ما من الناس أحٌد أحبَّ إيلَّ أن ألقى اهلل بام يف صحيفته من هذا املسجى))) .
وجوابه:

القى  أن  إيل  أحب  رجل  األرض  عىل  ما  فقيل)واهلل  فيه  حممد  بن  جعفر  عىل  أ-اختلف 
بصحيفته من هذا املسجى بالثوب(ومل يذكر لفظة الصالة .

به  حيتج  فال  حيفظه  مل  لعله  مبهم  وفيه  سعد،  ابن  يسنده  مل  الصالة  فيه  الذي   ب-احلديث 
ج-معارض بقول ابن عباس)ال ينبغي الصالة عىل أحد إال عىل النبي � (وقد تقدم

)5(عن ابن عمر  أنه كان يكرب عىل اجلنازة ويصيل عىل النبي ثم يقول: اللهم بارك فيه 
وصل عليه واغفر له وأورده حوض نبيك)3) .

وجوابه:

أ-نافع بن أيب نعيم ضعيف عندهم يف احلديث .

ب-قال اإلمام أمحد يؤخذ عنه القرآن وليس يف احلديث بيشء .

باملوطأ  نعيم،وألخرجه  أيب  بن  نافع  من  به  أعلم  مالك  لكان  مواله  نافع  عند  كان   ج-لو 

د-قول ابن عباس    يعارض ما نقل عن ابن عمر     .

)6(الصالة هي الدعاء وقد أمرنا بالدعاء بعضنا لبعض .
وجوابه:

أ-أنه دعاء مصوص مأمور به يف حق الرسول � وال جيوز أن يدعى به لغريه .

ب-ال يصح أن يقاس عليه دعاء غريه كام ال يصح أن يقاس عىل الرسول � غريه فيه

ج-ما رشع يف حق الرسول � كوهنا صالة تعظيم ومتجيد وهو أخص من مطلق الدعاء  

))) قال الذهبي إسناده صحيح.انظر ختريج العراقي ألحاديث اإلحياء 574/6) ح)3994).
))) املستدرك)3)45).

)3) حتقيق فضل الصالة عىل النبي � لأللباين ص 77ح))9(صحيح.
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قال محاد:  تلقاها ملكان يصعداهنا،  املؤمن  قال:إذا خرجت روح    )7(عن أيب هريرة 
قبل  من  جاءت  طيبة  روح  السامء:  أهل  ويقول  قال  املسك  وذكر  رحيها  طيب  من  فذكر 
أنفه  ريطة كانت عىل  اهلل  فرد رسول  تعمرينه(  اهلل عليك وعىل جسد كنت  األرض صىل 
هكذا())) وهذا يدل عىل أن رسول اهلل � حدثهم به، وروي مرفوعًا، فإذا كانت املالئكة 

تقول للمؤمن: صىل اهلل عليك جاز ذلك للمؤمنني بعضهم لبعض.
وجوابه:

أ-ليس بمتناول ملحل النزاع)هل يسوغ أن يصيل عىل غري الرسول وآله؟( . 

عليه  قياسهم  يصح  حتى  البرش  تكاليف  أحكام  حتت  بداخلني  فليسوا  املالئكة  ب-وأما 
وهبذا خرج اجلواب عن كل دليل فيه صالة املالئكة .

الناس اخلري) ))) وقد قال تعاىل﴿حب   � :)إن اهلل ومالئكته يصلون عىل معلم  )8(قوله 
خب   مب  ىب﴾ )3) .

وجوابه:

أ-أنه يف غري حمل النزاع وكيف يصح قياس فعل العبد عىل فعل الرب؟! وصالة العبد دعاء 
وطلب وصالة اهلل عىل عبده ليست دعاء وانام هي اكرام وتعظيم وحمبة .

ميامن  عىل  يصلون  ومالئكته  اهلل  :)إن   � اهلل  رسول  قالت:قال    عائشة  عن   )9(
الصفوف) )4) و)إن اهلل ومالئكته يصلون عىل الذين يصلون الصفوف(وتقدم أول الكتاب 

صالة املالئكة عىل من صىل عىل النبي �  .

)0)( عن مالك بن خيامر عن النبي � مرسال أنه قال: اللهم صل عىل أيب بكر فإنه حيب 

))) مسلم)7400( الريطة : املالءة تكون من قطعة واحدة.
أمحد. البخارى،وضعفه  الرمحن،وثقه  عبد  أبو  القاسم  اهليثمى))/4))(فيه  34/8))))79(قال  الطربانى   (((
َصِحيح  اِمع838)،  اجْلَ َصِحيح  انظر  )ت(685))مي(89))طب())79،  )ليصلون(صحيح  وبلفظ 

ِهيب: )8. ْ ِغيِب َوالرتَّ ْ الرتَّ
)3) األحزاب 43.

)4) أبو داود)676(ابن حبان)60))(حسن.
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اهلل ورسوله، اللهم صل عىل عيل فإنه حيب اهلل ورسوله، اللهم صل عىل عمرو بن العاص 
فإنه حيب اهلل ورسوله))) .

وجوابه:

أ-ال علم لنا بصحة هذا احلديث ومل تذكروا إسناده لننظر فيه.

 ب-إنه مرسل.

 ج-إنه يف غري حمل النزاع كام تقدم .

يقـــف عىل قرب النبي � فيصيل عىل النبي وعىل أيب بكر   )))( كان ابن عمــــر  
وعمر   )))

وجوابه:

أ-قال ابن عبد الرب أنكر العلامء عىل حييى بن حييى ومن تابعه.

ب-وإنام الرواية ملالك وغريه عن ابن عمر أنه كان يقف عىل قرب النبي � فيصيل عىل النبي 
� ويدعو أليب بكر وعمر(فلام كان الفعل األول موافقا للفعل الثاين يف اجلنس العام اكتفى 

به منه،كقول الشاعر: ]علفتها تبنا وماء[ أي وسقيتها.

ج-أن ابن عباس قد خالفه كام تقدم.

)))( النبي � نص عىل أزواجه يف الصالة،ومل تدخلوهن فيمن حترم عليهم الصدقة فإذا 
.(3(  جازت الصالة عليهن جازت عىل غريهن من الصحابة

وجوابه:

له  فهذه خاصة  بيته  آله وأهل  إليه ودخوهلن يف  إنام صىل عليهن إلضافتهن  أ-فاسد ألنه 
وأهل بيته وزوجاته تبع له فيها.

يثبت  التي  القرابة  لعدم  الصدقة  عليهم  حترم  الذين  اآلل  من  لسن  أهنن  سلم  وإن  ب-   

))) كنز العامل ))/757ح)33684( »ابن عساكر - عن ابن خيامر السكسكي مرسال؛ وفيه انقطاع«.
)))  املوطأ )398).

)3) )قولوا اللهم صل عىل حممد وأزواجه وذريته(البخاري)6357).
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األمرين بني  منافاة  الصالة عليهم وال  يستحقون  الذين  بيته  أهل  لكنهن من  التحريم   هبا 
)3)(جواز الصالة عىل الصحابة تبعا للنبي � وآله تبعا)اللهم صل عىل حممد وعىل آل 
وأنبيائك  املقربني  مالئكتك  عىل  صل  )اللهم  وأتباعه(  وذريته  وأزواجه  وأصحابه  حممد 

واملرسلني وأهل طاعتك أمجعني من أهل الساموات واألرضني())) .
وجوابه:

وتابعة.  مفردة  منعها  األنبياء  غري  عىل  منعها  ومن  الصحة،  معلوم  غري  اإلتفاق   أ-هذا 
ب- ال يلزم من جواز الصالة عىل التبع إفراد املعني أو غريه بالصالة عليه استقالال .

ج-وقوله لألحاديث الصحيحة وليس يف األحاديث الصحيحة الصالة عىل غري النبي وآله 
وأزواجه وذريته ليس فيها ذكر أصحابه وال أتباعه يف الصالة .

د-وقوله أمرنا هبا يف التشهد فلم نؤمر به يف التشهد الصالة عىل غري آله وأزواجه.

يوم  كل  أهله  به  يتعاهد  أن  وأمره  دعاه   � اهلل  رسول  أن    ثابت  بن  زيد  عن   )(4(
قال: )قل: حني تصبح لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، واخلري يف يديك، ومنك وإليك، 
اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بني يديه، ما شئت 
منه كان وما مل تشأ مل يكن، وال حول وال قوة إال بك، أنت عىل كل يشء قدير، اللهم وما 
صليت، من صالة فعىل من صليت وما لعنت من لعن فعىل من لعنت أنت وليي يف الدنيا 
� ما  النبي  واالخرة توفني مسلام واحلقني بالصاحلني( ))) ولو مل ترشع الصالة عىل غري 

صح االستثناء فيها .

وجوابه:

أ-فيه أبو بكر بن أيب مريم ضعفه أمحد وابن معني وأبو حاتم والنسائي.  

وفصل اخلطاب يف هذه املسألة أن الصالة عىل غري النبي �  بحسب من يصىل عليه:

)-فآله وأزواجه وذريته فالصالة عليهم مرشوعة مع الصالة عىل النبي وجائزة مفردة .

))) عون املعبود وحاشية ابن القيم)8355).
))) )ضعيف(احلاكم)900)(قال الذهبي يف التلخيص: فيه أبو بكر بن أيب مريم وهو ضعيف.
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)-املالئكة وأهل الطاعة عمومًا جاز أيضًا فيقال: اللهم صل عىل مالئكتك املقربني وأهل 
طاعتك أمجعني .

صيل  شعارا)كام  جيعل  وال  إحيانا  عليه  ُصىل  معينة  طائفة  أو  معينا  شخصا  كان  3-وإن 
عىل دافع الزكاة، وكام قال ابن عمر للميت صىل اهلل عليه، وكام صىل النبي � عىل املرأة 

وزوجها، وكام روي عن عيل من صالته عىل عمر(.

وكره الدائم أو تتخذ شعارًا ال خيل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، وال سيام إذا جعلها 
شعارًا له، ومنع منها نظريه أو من هو خري منه، وهذا كام تفعل الرافضة بعيل  ، فإهنم 
حيث ذكروه قالوا: عليه الصالة والسالم وال يقولون ذلك فيمن هو خري منه، فرتكه حينئذ 

متعني .

 رابعا:اختلفوا يف السالم هل هو يف معنى الصالة 
فيقال السالم عىل فالن أو عليه السالم؟

 ))(كرهه طائفة منهم أبو حممد اجلويني، ومنع أن يقال عن عيل عليه السالم .

))( وفّرق آخرون فقالوا: السالم يرشع يف حق كل مؤمن حي وميت وحارض وغائب،  
السالم، وهو حتية أهل اإلسالم، بخالف الصالة فإهنا من حقوق  بلغ فالنا مني  فتقول: 
الرسول �  ولذا يقول املصيل: )السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني(وال يقول:الصالة 

علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني فعلم الفرق.

**************
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اخلامتة

احلمد هلل عىل ما يرس وأنعم،والصالة والسالم عىل سيد العرب والعجم،وارض اللهم عن 
آله وصحبه أويل التقي والكرم،وعمن تبعهم بإحسان من خري األمم،إىل يوم اجلزاء األتم

هذا ما يرسه اهلل تعاىل من اختصار ،وهذه أهم نقاط توصلنا الستخالصها:-

)-األحاديث الصحيحة يف الصالة عليه �  يف هذا الكتاب) 44 حديثا)

)-مراسيل التابعني.

)أ)وما أحلق باملرسل)لغري التابعي).               )ب)موقوفات الصحابة)3)).

3-اللهم معناها يا اهلل-زيادة امليم للتعظيم عوضا عن أداة النداء،وال جيتمعان إال نادرا

4-الدعاء ثالثة أقسام:سؤال احلاجة،أو باحلاجة،أو باألسامء احلسنى،واألكمل مجعها

5-أصل الصالة عىل النبي � من اآلدمي:

أ-التربك والدعاء)الثناء والطلب(  ب-العبادة.

6-الصالة من اهلل سبحانه ثناؤه عىل رسوله � ،وعىل من صىل عليه مضاعفا.

7-معنى حممد من احلمد ويتضمن الثناء عىل املحمود ويستحق أن حيمد مرارا.

8-حممد:دال عىل كثرة محد احلامدين له وأمحد:احلمد الذي يستحقه أفضل من غريه.

9-حممد زيادة يف الكمية-قدر محده لربه-وأمحد يف الكيفية-الصفة-أفضل من محدهم.

 0)- التسمية بمحمد يف التوراة أو بحمده،أسبق من أمحد يف اإلنجيل أو بعد إكثار محده.

))-الرشائع:

أ-عدل)التوراة(حكم وقصاص.ب-فضل)اإلنجيل(عفو.ج-)القرآن(مجعتهام.

))-أصل اآلل)أول(من يؤول أي من يرجعون إليه وال يضاف إال إىل عاقل،متبوع معظم.

3)-إن مل يفرد الرجل دخل يف آله)أدخلوا آل فرعون(وإن أفرد مل يدخل)لزيد وآله(.
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4)-آل النبي � هم من ال حتل هلم الصدقة-بنو هاشم واملطلب-وأزواجه وذريتهم.

5)-كلمة زوج:ما له نظري من جنسه.

جحش- بنت  سلمة-زينب  6)-وأزواجه)))خدجية-سودة-عائشة-حفصة-رملة-أم 
زينب بنت خزيمة-جويرية-صفية-ميمونة(.

7)-أصل الذرية)ذريئة-الذر-الذرو(ومعناها األوالد-ويدخل أوالد البنت يف الذرية.

8)-معنى إبراهيم بالرسيانية)أب رحيم(وكل األنبياء بعده من نسله-وخصائصه.

9)-النبي � افضل من إبراهيم ومن آله فطلب له من الصالة ما إلبراهيم، ليكثر أجره.

0)-الربكة الثبوت واللزوم واالستقرار والنامء والزيادة والدعاء بذلك.

))-ملا طلب للرسول محدا وجمدا بالصالة عليه،ناسب ختمه بالثناء عىل مرسله هبام .

))-ال يلزم الداعي ذكر مجيع الوارد يف أمر،بل يكتفي بأحدها مع التنويع.

3)-اآلثار الصحيحة)5)موطنا()آخر التشهد-آخر القنوت-بعد التكبرية الثانية لصالة 
منه  املسجد واخلروج  اآلذان واألقامة-الدعاء-عند دخول  اجلمعة-بعد  اجلنازة-اخلطب 
-عىل الصفا واملروة-عند اجتامع القوم وتفرقهم-عند ذكره � -يوم اجلمعة-عند اهلم-

عند تبليغ العلم-عند طن األذن-يف الصالة يف غري التشهد(واختلف يف)))موضعا(

4)-أربعون)40(فائدة يف الصالة والسالم عليه � .

5)-ُيصىل عىل األنبياء وآهلم،وعىل آله � عىل اجلملة،وكره إفراد آحادهم باسمه.

************
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ملحق حول كلمة)�صيدنا(

خالصة قول)سيدنا)داخل الصالة وخارجها.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل،وارض اللهم عن آله وصحبه ومن وااله 
بإحسان إىل يوم لقياه.أما بعد...فإليك املراد.

اأول: متهيد

الدنيا  واآلخرين،يف  األولني  سيد  آدم،وهو  ولد  سيد   � اهلل  رسول  أن  ريب  ))(ال 
واآلخرة وهو إمامهم وجيب عىل املؤمن أعتقاد ذلك يف رسوله  � . 

ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   تعاىل﴿ڤ   اهلل  فقال   � منه  أقل  هو  ملن  السيادة  ثبتت  قد  بل   (((
َسيَِّدُه،َوَأْحَسَن  َنَصَح  إَِذا  )الَعْبُد   � ڄ﴾)))﴿ڈژ﴾)))،وقال  ڦ   ڦ    ڦ   
لَِسيِِّدِه) َوَينَْصُح  ِه  َربِّ ِعَباَدَة  ِسُن  حيُْ َحِدِهْم  ألَِ َما  ))3))نِْعَم  َتنيِْ َمرَّ َأْجُرُه  َلُه  ،َكاَن  ِه  َربِّ ِعَباَدَة 
ْئ  َوضِّ َربََّك  َأَحُدُكْم:َأْطِعْم  َيُقْل  َسيُِّدُكْم))4))اَل  َسيِِّدَك،َوَمْن  َو)ِعنَْد  َسيِِّدُكْم)  إىِلَ  )ُقوُموا 
َيُقْل َأَحُدُكْم:َعْبِدي َأَمتِي،َوْلَيُقْل:َفَتاَي َوَفَتايتِ  َربََّك،اْسِق َربََّك،َوْلَيُقْل :َسيِِّدي َمْوالََي،َوالَ 
َوُغاَلِمي))5))َمْن َسيُِّدُكْم َيا َبنِي َسِلَمَة؟))6))َكاَن ُعَمُر َيُقوُل:»َأُبو َبْكٍر َسيُِّدَنا،َوَأْعَتَق َسيَِّدَنا 

َيْعنِي باَِلالً))7).

)3) وهو �  الذي اسنقذنا اهلل  به من الكفر واجلهالة،فله علينا حقوق منها املحبة املطلقة 
والطاعة فيام أمر والكف عام هنى.وقوله � )إنه مل يكن نبي قبيل إال كان حقًا عليه أن يدل أمته 

))) آل عمران 39.
))) يوسف 5).

)3)  البخاري)546)).

)4)  البخاري)549)).

)5)  البخاري))55)).
)6)  األدب للبخاري))))).

)7)  البخاري )3754).
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عىل خري ما يعلُمه هلم،وينذرهم رش ما يعلمه هلم) ))).

)4) ولـام قيل له)أنت سيدنا وابن سيدنا وخرينا وابن خرينا)قال)قولوا بقولكم أو ببعض 
قولكم وال يستجرينكم الشيطان))))أو قال )وال يستهوينكم الشيطان))3)ونحو ذلك.

)5)وُسئل احلافظ ابن حجر:عن صفة الصالة عىل النبي � يف الصالة أو خارج الصالة، 
مثاًل:  يقول  كأن  بالسيادة؛   � أن يصفه  فيها  يشرتط  بندبيتها؛هل  أو  بوجوهبا  قيل  سواء 

اللهم صلِّ عىل سيدنا حممد،أو عىل سيد اخللق،أو عىل سيد ولد آدم.

أو يقترص عىل قوله: اللهم صل عىل حممد؟وأهيام أفضل:اإلتيان بلفظ السيادة لكوهنا صفة 
ثابتة له � ،أو عدم اإلتيان به لعدم ورود ذلك يف اآلثار؟ فأجاب :نعم؛ اتباع األلفاظ 
ذكره   عند  يقول  مل يكن  كام  ؛   � منه   تواضعًا  ذلك  ترك  يقال:لعله  أرجح،وال  املأثورة 
عن  راجحًا؛جلاء  ذلك  كان  نقول:لو  ذكر ،ألنا  ذلك كلام  تقول  أن  إىل  مندوبة  �:وأمته 

الصحابة ثم عن التابعني،ومل نقف يف يشء من اآلثار عن أحد من الصحابة وال التابعني هلم 
قال ذلك؛ مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك.)4).

ثانيا: داخل ال�صالة

الرشع  حيدده  الذي  والوقت  والكمية  توقيفية:بالكيفية  وهي  العبادات،  من  الصالة   (((
وبتعليمه.

رواياهتا  من  يشء  يف  يرد  مل  اإلبراهيمية  الصالة  من  فيها  )))التشهد)التحيات)وما 
لفظ)السيادة).

)))  مسلم )844)).
)))  األدب للبخاري)96)).

)3) أمحد)9)35)(صحيح.
)4) )-مقام النبوة أعىل من مقام السيد-إذ جتوز للنبي وغريه-إال السيادة املطلقة فإهنا هلل عز وجل وحده.)-التشبه 
آدم،وما  ولد  سيد  هو  املرسلني  وسيد  املتقني  إمام   � الرسول  أن  يعلمون  كانوا  بالصحابة،فالصحابة 
جهلوا قول اهلل تعاىل يف حييى عليه السالم:»...وسيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني« مع ذلك لو نظرنا إىل 
األحايث الصحيحة لوجدنا عىل األغلب:قال رسول اهلل،عن النبي � ومل يقولوا قال سيدنا � ال يف حياته 

وال بعد موته� 3- والثابت عن بعض الصحابة إنام هو خارج الصالة، وقليُل جدًا كام سيأيت..
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وعىل  حممد  عىل  صيل  اللهم  نقول  أن  التشهد  يف  عليه  الصالة  كيفية  يف  لنا  رشعه  ومما   (3(
الصفات  أو نحوها من  جميد  محيد  إنك  إبراهيم  آل  إبراهيم وعىل  صليت عىل  حممد كام  آل 

الواردة، فاملرشوع هكذا كام علمهم النبي � .

)4) وال يعني أن الذي مل يذكر سيدنا قد تنقص من حق الرسول � بل إن الذي مل يذكرها 
يف املوضع الذي مل ترد فيه أعظم إجالال ممن يذكرها يف موضع مل ترد فيه.

)5) لكن لو أن إنسانا قال:«اللهم صل عىل سيدنا حممد«ال بأس وال حرج عليه؛ ألن حممدا 
سيد ولد آدم � فمن قال ال حرج عليه ومن ترك فال حرج عليه)))،أهـ. 

والصواب:أنا ال نقول بالوجوب،فلو كان واجبا فلامذا تركه الصحابة والتابعون؟وال نقول 
باملنع، فلم يرد نص بالنهي عن ذلك. 

)6)حديث)ال تسيدوا يف الصالة))ال تسيدوين)باطل ال أصل له،مالف للغة ولسان النبي  
�  العريب املبني.

)7)قال الشافعية واحلنفية :تندب السيادة ملحمد يف الصلوات اإلبراهيمة؛ألن زيادة اإلخبار 
بالواقع عني سلوك األدب،فهو أفضل من تركه))). 

)8) خالصة مسألة إذا خالف األدب األمر وتنزيلها عىل تسويده � يف التشهد: ُبعدا عن 
اإلطالة أوجزها يف نقاط ذاكرا ما نحتاجه من شاهد األدلة:-

)-ننظر أوال يف األمر:فإن كان للوجوب،أو ترتب عىل مالفته خلل يف العقيدة أو العبادة، 
فالواجب واألدب كل األدب يف امتثاله،ومثاله]يف الواقعة الثانية التي ثبت فيها أبو بكر ومل 
،أن  يقول اإلمام مالك  املغازي كام  يرجع،وجدوا يف مغازي موسى بن عقبة وهي أصح 
هذه الصالة كانت صالة الفجر وكانت الركعة التي دخل النبي � فيها املسجد هي الركعة 
الصالة،واملسلمني كانوا سيصلون  نظام  الصالة الختل  إىل  تقدم  لو   � الثانية،فالرسول 
ثالث ركعات كام حدث لعبد الرمحن بن عوف مع النبي �  واحلديث يف صحيح مسلم،ملا 

))) )من فتوى الشيخ صالح الفوزان(.
))) كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحييل )/))7.
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تأخر النبي �  يف يشء كهذا وكان عبد الرمحن بن عوف صىل بالناس،وجاء النبي � يف 
 � الركعة الثانية،قال املغرية بن شعبة راوي احلديث فأردت أن ًأؤذنه،فنهاين رسول اهلل 

وصىل خلف عبد الرمحن  ألن عبد الرمحن كان يف الركعة الثانية))).[ .

)-أما إن كان األمر للندب،أو مل يرتتب عىل مالفته خلل يف العقيدة والعبادة،فجائز هنا 
امتثاله أو مالفته،ومثاله]حديث رجوع أيب بكر يف احلديث املشهور يف الصحيحني، ألنه 
كان يف أول الصالة،ولقول أيب بكر:ما كان البن أيب قحافة أن يتقدم بني يدي رسول اهلل 
� ))).[]قصة رد بريرة شفاعة النبي �  أن ترجع إىل مغيث)3).[]وقسم عيل  بعدم 

حمو رسول اهلل � من صحيفة صلح احلديبية. )4)[.

3-وتعالوا بنا نجري القاعدة السابقة عىل قول)سيدنا(يف التشهد:فهل قوهلا خيل بعقيدة أو 
عبادة،وال يزايد أحد ب)من أحدث يف أمرنا ما ليس منه(فهذا منه.

وعليه فاألصل تركها يف التشهد، والحرج عىل من قاهلا،واهلل أعلم.

ثالثا:خارج ال�صالة

َقى  َوالرُّ َسيِِّدي  َقاَل:َفُقْلُت:َيا  َذ«  حنيف-َيَتَعوَّ بن  َثابٍِت-سهل  َأَبا  )ُمُروا   :� قال   (((
َصاحلٌَِة؟َفَقال )الَ ُرَقى إاِلَّ يفِ َنْفٍس َأْو محٍَُة َأْو َلْدَغٍة))5).

قال يف مغني املحتاج)6)قال يف املهامت:واشتهر زيادة سيدنا قبل حممد،ويف كوهنا أفضل نظر 
ويف حفظي أن الشيخ عز الدين بناه عىل أن األفضل سلوك األدب أم امتثال األمر ؟ فعىل 
النهاية:)7)واألفضل  يف  الثاين،  وقال  اعتامد  كالمهم  الثاين، وظاهر  دون  يستحب  األول 

))) النسائي))8(صححه األلباين.
)))  البخاري)684).

)3)  البخاري)83)5).
)4)  مسلم)783)).

األرنؤوط  لغريه(حتقيق  5)/)35)صحيح  الرسالة  الذهبي،وأمحد)5978)(ط  احلاكم)70)8(وافقه    (5(
وجمموعة.

.38(/(  (6(
)7) هناية املحتاج إىل رشح املنهاج))/530).
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اإلتيان بلفظ السيادة كام قاله ابن ظهرية، ورصح به مجع وبه أفتى الشارح، ألن فيه اإلتيان 
بام أمرنا به، وزيادة اإلخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه، وإن تردد يف أفضليته 

اإلسنوي.

ولألسف   � اهلل  رسول  سيدنا  لقول  املنكرين  بعض  العجاب،أن  العجب  من  )))وإن 
جمردة،بل  بأسامئهم  عليهم  ينادي  من  لزعامئهم  وال  ألنفسهم  يرضون  ال  الشديد -جتدهم 
يصل هبم احلال أحيانا إىل الغضب؛وال ندري كيف يشتهون ألنفسهم لقب السيد، والعامل 
والشيخ، واإلمام··وال يتهيبون من إنكار كل ذلك يف حق سيد البرش وهو أوىل به من غريه؟!

وعليه فإننا نرى األمر فيه واسًعا،وليس لفريق أن ينكر عىل اآلخر يف األمور اخلالفية التي 
وسع من قبلنا اخلالُف فيها،والتنازع من أجل ذلك ال يرضاه اهلل تعاىل وال رسوله � . 

 واحلمد هلل أوالً وآخرًا،وصلِّ اللهم وسلم 
وبارك عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وأتباعه.












